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Město známe i neznáme
Nejstarší praktický lékař v Čechách

Takto zněly titulky novinových zpráv o úmrtí nejdéle 
sloužícího lékaře v 19. století MUDr. Šalamouna Von-
dörfera, jenž spojil svoji lékařskou dráhu s Německým 
Brodem. 
Spolu s modernizací města, industrializací a pokrokem 
ve vědě doznalo i lékařství v 19. století převratných 
změn. Péči o pacienty zastávali odborní lékaři v k tomu 
přizpůsobených prostorách, kteří měli za sebou léta 
strávená studiem medicíny na univerzitách a na je-
jichž schopnosti dohlížel státní aparát. Německý Brod 
nesměl zůstat pozadu. O městské nemocnici se zde 
hovořilo již od počátku 19. století, ale jelikož od rozhod-
nutí k činům vede často dlouhá cesta, vlastní budovy se 
dočkalo okresní město až v roce 1858. Zcela nově po-
stavená nemocnice stála na dnešní Žižkově ulici. První 
oficiální městský lékař dr. Čermák ze Světlé nad Sázavou 
se slavnostního otevření již nedočkal, zemřel předčasně 
v roce 1853 ve věku 44 let. Stavba městské nemocnice 
byla díky výnosům z loterií, z darů, z dobročinných akcí 
a příspěvku města započata v roce 1856. Projekt stav-
by zahrnoval 6 místností pro nemocné se 36 postelemi 
(v případě nutnosti bylo možné další postele přistavit), 
kancelář, dva pokoje pro opatrovnictvo, kuchyň s prá-
delnou, umrlčí komoru a sklepy. Kolem nemocnice se 
rozprostírala zahrada. V roce 1898, kdy začala fungo-
vat okresní nemocnice na Prempíru, byla budova pře-
měněna na městský chorobinec, rozšířený o sousední 
dům čp. 65.
Nemocničním lékařem se stal po smrti doktora Čer-
máka MUDr. Šalamoun Vondörfer. Podle záznamu ve 
sčítacích arších z roku 1890 se měl narodit 10. října 
1820 v Červených Janovicích, v židovské rodině. Medi-
cínu vystudoval na vídeňské univerzitě, kterou dokončil 
v roce 1846. V Brodě byl oficiálně jmenován městským 
lékařem v roce 1856. Jednalo se o osobnost navýsost 
pozoruhodnou – svým původem, svým rozhledem 

a mnohaletou činností, za níž přestál i doby velmi ne-
bezpečné, kupř. v době rakousko-pruských válek, kdy 
se městem a okolím šířila epidemie cholery. Začínal 
v malé nemocnici, jejíž kapacita byla de facto hned po 
otevření nedostačující. Musel sám obstarávat potřebné 
pacienty bez ohledu na denní či noční hodinu, všední 
či sváteční den. Je pozoruhodné, že při své hektické lé-
kařské práci stihl být aktivní i v občanském a odborném 
směru. Kladl velký důraz na stálé zdokonalování se ve 
svém oboru, byl členem Spolku lékařů českých, české 
sekce komory lékařské pro Království české a věrným 
předplatitelem Časopisu lékařů českých. To vše jedno-
značně vypovídá i o jeho národní orientaci, která nebyla 
mezi německobrodskými Židy tohoto období samozřej-
mostí. Svoji lásku k českému národu vyjádřil i podpo-
rou stavby Národního divadla. Politickou orientací též 
konvenoval tehdejšímu převládajícímu tónu na němec-
kobrodské radnici. Spolu s mnoha dalšími významnými 
představiteli města se např. v roce 1888 postavil proti 
návrhu knížete J. Aloise Lichtensteina oslabujícímu vliv 
městské samosprávy na základní školství. Lichtenstein 
byl označen jako zpátečník chtějící posílit vliv církve 
na vzdělání. Doktor Vondörfer se naopak snažil měřit 
všem konfesím stejně. Nejenže z principu své profese 
přijímal všechny nemocné bez rozdílu, ale stejnou mě-
rou rozděloval i svoji dobročinnost. Dlouhá léta (dolože-
ně v letech 1886–1902) byl členem spolku pro podporu 
židovských polévkových ústavů (Comité zur Förderung 
der Leistungsfähigkeit des israel. Freitisch-Vereines), 
v katolickém týdeníku Čech mu byl zas pro změnu vzdá-
ván dík za léčení chudých žáků bez poplatku, o něž se 
staral německobrodský Spolek ku podporování chu-
dých studujících. Pro jeho dobročinnost mu zřejmě plat 
městského lékaře nestačil, a proto se snažil zlepšit si své 
postavení od bohatší lázeňské klientely. Je uváděn mezi 
specialisty v petrkovských lázních, v nichž léčil stejné ne-
moci jako v městském zařízení. Jen prostředí bylo o dost 
příjemnější a navíc zde mohl pan doktor Vondörfer vyu-

žít všechny zdejší přírodní 
krásy včetně popadaného 
jehličí, jak hlásá dobový 
inzerát: „Lázně parní a va-
nové s jehličím i bez něho. 
Léčení mlékem a žinčicí. 
Odporučuje se nemoc-
ným při nádoru v životě, 
zlaté žíle, zbytnosti jater 
a sleziny, žloutence, rheu-
matismu, pakostnici, cho-
robě žlaz, krticích aj. Lé-
kaři MUDři Sechovský F., 
N. Havel, Vondörfer.“
V té době mělo městské 
zařízení na dnešní Žižkově 
ulici status chorobince, 
tedy de facto léčebny pro 
dlouhodobě nemocné. 
MUDr. Vondörfer zůstal 
své nemocnici věren a no-
vou veřejnou nemocnici 
na Prempíru přenechal 
mladším kolegům. O tom, 
že zastával své služby 
s mladickým nasazením 
i nadále, nás však ujišťuje 

nejedna dobová zpráva. O jeho čilosti se píše v zázna-
mu průběhu valné hromady Ústřední Jednoty českých 
lékařů v království Českém, mkrb. Moravském a vév. 
Slezském, konané v roce 1900 v Německém Brodě. 
Lékaři na sjezdu měli možnost prohlédnout si všechna 
městská zařízení – chorobinec, sirotčinec a chudobinec, 
všude je prováděl lékařský přednosta městského cho-
robince, „veterán lékařský, 81 letý ale čilý ještě dr. Von-
dörfer“. Tento neúnavný doktor prý sloužil až do posled-
ního dechu. Tak o něm hovoří nekrology zpravující nás 
o jeho úmrtí v Německém Brodě dne 22. května 1902: 
„Městský a emeritní nádražní lékař, plukovní lékař I. tř. 
m. sl. atd. v 82 roce svého až do posledního onemoc-
nění činného života. Když již nemohl, stižen chorobou, 
vycházeti z domu, udílel stále ještě lékařskou radu ve 
své ordinaci. Vykonával tedy lékařskou praxi 56 let!“
Kdo by si byl pomyslel, že je prvním z řady výtečných 
primářů zdejší nemocnice, již vytrvali ve své obrovsky 
náročné práci tak dlouhá léta. První primář všeobec-
né veřejné nemocnice otevřené v roce 1897 František 
Zahradnický nastoupil do Německého Brodu z proslu-
lé pražské chirurgické kliniky. Na odpočinek odešel již 
v roce 1926 a délkou své praxe tedy Šalamouna Von-
dörfera nepřekonal, získal však pro zdejší ústav nebý-
valé renomé. Zato jeho nástupce MUDr. Pavel Trnka 
je prozatím nepřekonatelný. V brodské nemocnici na-
stoupil už jako praktikant v roce 1909, ihned poté získal 
po boku primáře Zahradnického místo sekundárního 
lékaře a nemocnici zůstal věren až do roku 1951. Ani 
tehdy však se svojí lékařskou praxí nekončí a stejně jako 
Šalamoun Vondörfer zůstává aktivním až do své smrti. 
Zemřel ve věku 88 let v roce 1973 v Havlíčkově Brodě. 
Velké pracovní nasazení pro druhé zřejmě dlouhově-
kosti svědčí. 
Zatímco primáři František Zahradnický a Pavel Trnka 
jsou v brodském veřejném povědomí stále přítomni, 
doktor Šalamoun Vondörfer je postavou téměř zapo-
menutou. Leč právě on se stal průkopníkem vysoké 
úrovně zdejšího lékařství, odbornosti přesahující hrani-
ce okresního města a širokého rozhledu. Jeho devízou, 
stejně jako u jeho nástupců, bylo celoživotní vzdělávání, 
zájem o veřejné dění a pomoc potřebným. Čest jejich 
památky připomeneme i na letošní výstavě o historii 
nemocniční péče v havlíčkobrodském muzeu, která se 
bude otevírat 27. května.
  Alena Jindrová

Budova chorobince na Žižkově ulici (SOkA Havlíč-
kův Brod)

Plán na rozšíření nemocnice v Žižkově ulici v kritickém roce 1866 od architekta 
F. Schmoranze. Nemocnice byla díky činorodosti Šalamouna Vondörfera neustá-
le zlepšována, její rozšíření však stále se zvedajícímu počtu nemocných nestačilo. 
(SOkA Havlíčkův Brod)
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Klimatické podmínky přály, v zimě dělníci pracovali především 
na mostních objektech jihovýchodního obchvatu

Práce na jihovýchodním obchvatu města probíhaly i v zimních měsí-
cích.  Dodavatelská firma dokončila hrubou stavbu všech 11 mostních 
konstrukcí, které budou na trase obchvatu stát.  V letošním roce by 
řidiči měli začít jezdit po dokončených místních komunikacích do Her-
lif a k Futabě.
„Na této stavbě můžeme prezentovat skutečnost, že nám klimatické 
podmínky, a samozřejmě i některé technologické postupy, umožnily 
pracovat i v zimním období, což nebývá běžné,“ vysvětlil mluvčí Ředi-
telství silnic a dálnic ČR Jan Rýdl.
V současné době dělníci staví nejdelší most na trase obchvatu, který 
vede nad železniční tratí z Havlíčkova Brodu na Jihlavu a řekou Šlapan-
kou.  Skládá se celkem ze sedmi polí.  Je v mírném oblouku a směrem 
na Jihlavu se rozšiřuje o odbočovací pruhy. Na tento most, který vede 
směrem k Futabě, naváže mimoúrovňová křižovatka.
Po dalším z jedenácti mostních objektů povede komunikace do Ter-
mesiv. Její součástí je rovněž mimoúrovňové křížení.
A právě tyto dva mostní objekty plánují stavbaři dokončit už letos. 
Ve chvíli jejich zprovoznění bude možné zrušit současné provizorní 
komunikace, na místě kterých povede hlavní trasa jihovýchodního 
obchvatu.
„V tuto chvíli probíhá stavba podle harmonogramu, ale stanovit přes-
né datum otevření obchvatu pro řidiče je velmi obtížné. V každém pří-
padě to, že jsme mohli pracovat i v zimě, nám v celkovém plánu stavby 
velmi pomohlo,“ zakončil Jan Rýdl.

Samospráva města loni hospodařila s přebytkem,  
letošní rozpočet může být až o 66 mil. Kč vyšší

Na základě předběžných výsledků hospodařilo město Havlíčkův Brod 
za loňský rok s přebytkem přesahujícím 66,3 mil. Kč.
„Jedná se o souběh vlivů na straně rozpočtových příjmů i výdajů. Vyšší 
příjmy se odehrály především v kategorii daňových příjmů. Zejména 
šlo o výnosy daně z příjmů fyzických osob, právnických osob a DPH. 
V uvedeném období rostla průměrná mzda, výkonnost ekonomiky 
byla vyšší než očekávaná a v neposlední řadě byly vyšší než očeká-
vané výnosy z DPH. Ve II. pololetí roku 2021 zvýšil výnosy z DPH růst 
cen (inflace). Celkem byly rozpočtem plánované příjmy překročeny 
o 32 mil. Kč, jejich hodnota dosáhla 713,2 mil. Kč. Na straně rozpoč-
tových výdajů nebyly dočerpány běžné výdaje v hodnotě 17,5 mil. Kč 
a kapitálové výdaje 9,3 mil. Kč. Celková hodnota rozpočtem profinan-
covaných výdajů dosáhla 646,8 mil. Kč,“ vysvětlil vedoucí ekonomické-
ho odboru městského úřadu Havlíčkův Brod Josef Jukl.
Členové finančního výboru po seznámení s předběžnými výsledky 
hospodaření za rok 2021 předložili zastupitelstvu města návrh zapojit 
2/3 tohoto přebytku do rozpočtu na letošní rok. Na základě souhlasu 
zastupitelů dostala rada města za úkol připravit návrh změny nového 
rozpočtu. Radní se ale shodli na tom, že by bylo účelné a z hlediska 
plánovaných cílů efektivní, zapojit do rozpočtu celý přebytek ve výši 
66,3 mil. Kč. Tento návrh včetně plánu investičních akcí, které budou 
z přebytku financovány,  předloží radní zastupitelům města na dubno-
vém jednání. Navrhované výdaje budou směřovány prioritně na ob-
novu a rozvoj majetku města a zvýšení kvality života v našem městě.

Na Novém hřbitově přibudou místa pro ukládání uren
Na Novém hřbitově docházejí volná urnová místa. Město se proto 
rozhodlo zpracovat projektovou dokumentaci na úpravu západní části 
hřbitova, kde přibudou místa pro urnové hroby, o které je v poslední 
době velký zájem. Urny bude možné ukládat také v novém venkovním 
kolumbáriu. 
„Na Novém hřbitově je v současné době zhruba šest tisíc hrobových 
míst, čímž je jeho kapacita téměř naplněna. Jeho rozšíření plánujeme 
v prostoru ohraničeném ohradní zdí kolem vsypové loučky,“ upřes-
nil vedoucí střediska údržby veřejné zeleně a správy hřbitovů Radek 
Stejskal a dodal, že se výrazně zvyšuje zájem o pohřby žehem.
V rámci úprav doznají změn i cestní sítě, hřbitov doplní nová zeleň 
a mobiliář. Součástí prací bude i oprava hřbitovní zdi a renovace boční 
vstupní brány. Opravený boční vstup by v budoucnu mohl být pro ve-
řejnost otevřen ve stejných hodinách jako hlavní brána, tedy od dub-
na do října od 7.00 do 21.00 hod. a od listopadu do března od 7.00 
do 19.00 hod.
„Zahájení prací na rozšíření hřbitova se bude odvíjet od zájmu o ur-
nové hroby. V současné době jich zbývá volných zhruba 200,“ zakončil 
Stejskal. 

Město získalo pozemky na Plovárenské ulici,  
plánuje nové veřejné osvětlení

Město už delší dobu usilovalo o bezúplatný převod státních pozemků 
na Plovárenské ulici do svého vlastnictví. Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových nyní žádosti radnice z roku 2018 vyhověl a za-
stupitelé tak nabytí pozemků v lokalitě u lávky sv. Jána schválili. 
Na město byl převeden většinový podíl, který činí dvanáct patnác-
tin z celkové výměry pozemků, jedná se zhruba o 20 tis. m2. Se šesti 
zbývajícími vlastníky bude radnice jednat. Pozemky po obou stranách 
řeky Sázavy bude nyní město udržovat prostřednictvím Technických 
služeb Havlíčkův Brod. V lokalitě Plovárenská radnice už nyní slibuje 
lepší veřejné osvětlení, mnoho lidí tudy chodí ze Žižkova na vlakové 
a autobusové nádraží. 

 Stránku připravila Alena Doležalová
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Ve spolupráci s Českým červeným křížem 
a Oblastní charitou začala humanitární sbírka
Mnoho měst v České republice začalo organi-
zovat humanitární sbírky. Nejinak tomu bylo 
v Havlíčkově Brodě, kde sbírka začala v pondělí 
28. 2. v bývalém objektu Hasičského záchranné-
ho sboru v Žižkově ulici. Zároveň radnice zveřej-
nila na titulní straně webu města www.muhb.cz 
odkaz s názvem Pomoc občanům Ukrajiny, kde 
najdete aktuální informace k tomuto tématu.

Městská hromadná doprava  
pro ukrajinské uprchlíky zdarma

Někteří obyvatelé Ukrajiny (uprchlíci před vá-
lečným konfliktem) mohou jezdit městskou 
hromadnou dopravou V Havlíčkově Brodě zdar-
ma. Bezplatnou přepravu v autobusech MHD 
schválila rada města od 10. března do 30. červ-

na 2022. K uskutečnění přepravy zdarma se při 
nástupu do autobusu bude muset ukrajinský 
uprchlík řidiči autobusu prokázat některým 
z platných dokladů, vystavených Cizineckou 
policií ČR nebo odborem azylové a migrační po-
litiky. Tím může být buď platné vízum s vyzna-
čením udělení dočasné ochrany, vízum strpění 
nebo razítko v pase popř. na dokladech vydáva-
ných při příchodu na krajské asistenční centrum 
pomoci (více na www.muhb.cz).

V oddílech TJ Jiskra mohou ukrajinské 
děti sportovat zdarma

Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod 
nabízí ukrajinským dětem možnost sportování 
v oddílech a účastnit se tréninkových jednotek 
zdarma. „Vzhledem k současné situaci, kdy se 
ve městě nacházejí ukrajinské rodiny s dětmi, 
které byly vytrženy z každodenního života, by-
chom jim rádi nabídli možnost volnočasového 
vyžití. Ukrajinské děti určitě navštěvovaly mi-
moškolní sportovní kroužky, tak by třeba rády 
uvítaly možnost zapojit se i v prostředí, ve kte-
rém jsou teď nuceny být,“ vysvětlila Michaela 
Slavíková a dodala, že TJ Jiskra nabízí i možnost 
využití venkovních sportovišť (hřiště na házené,  
volejbal aj.). 
O časech a konkrétních sportovních mož-
nostech se informujte buď e-mailem  
tjjiskrahb@seznam.cz nebo telefonicky na 
603 296 805, M. Slavíková. Výbor TJ Jiskra chce 
tímto projevit solidaritu, zároveň chce podpořit 
a pomoci ukrajinským občanům. Jako podpo-
ru na válkou zmítanou zemi zaslala TJ Jiskra za 
přispění většiny oddílů finanční pomoc ve výši 
72 tis. Kč na sbírku Člověk v tísni. 

Město vyčlenilo pro uprchlíky z Ukrajiny 
sedm městských bytů a uvolní pro ně 

část ubytovny na zimním stadionu
Rada města vyčlenila pro uprchlíky sedm bytů, 
které jsou v majetku města. Po drobných opra-
vách a vybavení základním nábytkem se do nich 
postupně nastěhovali nájemníci. Zároveň město 
poskytne ukrajinským uprchlíkům část městské 
ubytovny u zimního stadionu v Kotlině.

Děti z Ukrajiny začaly navštěvovat  
brodské základky

První ukrajinské děti začaly chodit do školy ur-
čené pro bezplatné vzdělávání cizinců, kterou 
je v Havlíčkově Brodě ZŠ V Sadech. Po naplnění 
její kapacity začaly žáky přijímat i ostatní havlíč-
kobrodské základní školy.

Veškerá opatření, která město připravilo a při-
pravuje, nebudou mít významný dopad do roz-
počtu města. V současné době město nemůže 
používat volné prostředky, které v roce 2011 ulo-
žilo u Volksbank CZ a.s. (dnešní Sberbank CZ) ve 
výši 32,3 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o finančně zdravou banku, radnice očekává, že 
budou finanční prostředky po určité době opět 
dostupné. 

K pomoci Ukrajině se připojují  
další instituce

Solidaritu lidem z válkou zasažené Ukrajiny vyja-
dřují i další instituce např. pořádáním benefičních 
koncertů. První z nich proběhl 3. března v režii 
neziskové organizace Show Your Help. Celý výtě-
žek ve výši 72 tis. Kč organizátoři rozdělili na tři 
díly a rozeslali na humanitární sbírky Člověk v tís-
ni, Společnost Post Bellum a Společnost Adra. 

 Stránku připravila Alena Doležalová

Město Havlíčkův Brod pomáhá občanům Ukrajiny
Ve čtvrtek 24. 2. 2022 zasáhla celý svět zpráva o vpádu ruské armády na Ukrajinu. Česká 
republika na tuto situaci rychle zareagovala a vyjádřila solidaritu napadené Ukrajině. Měs-
to Havlíčkův Brod vydalo tiskové prohlášení odsuzující invazi Ruska na Ukrajinu a na dobu 
30 dnů vyvěsilo ukrajinskou vlajku.
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K tyfovému hřbitovu vede nová cesta, 
s historií návštěvníky seznámí  

informační tabule
Na okraji města se nachází unikátní historic-
ká památka – tyfový hřbitov. Jedná se o vel-
mi dobře patrný zalesněný ostrůvek v polích, 
který se skrývá v lesíku poblíž nového hřbito-
va u hlavní silnice na Kolín. S myšlenkou na zá-
chranu hřbitova a jeho zviditelnění přišli před 
dvěma lety nejen skauti, ale také členové vý-
boru pro cestovní ruch, média a kulturu. 
Členové skautského oddílu uspořádali několik 
úklidů a iniciovali vznik cesty, která historicky 
vedla přes pole přímo k tyfovému hřbitovu. 
„Zjistili jsme, že přes pole by cesta vést moh-
la, a pustili jsme se v červnu 2020 do prvního 
úklidu, který jsme zopakovali na podzim roku 
2021,“ vysvětlil Filip Prokop z havlíčkobrod-
ského skautského oddílu Klikaři. Všechny kro-
ky skauti koordinovali s pražskou židovskou 
obcí, která je vlastníkem hřbitova. 
„Komunikace s židovskou obcí probíhala od 
samého počátku. Potřebovali jsme souhlas 
s úklidem, dále s umístěním informační tabu-
le a vlastně i s tím, jestli je vhodné k tomuto 
pietnímu místu obnovit přístup,“ upřesnil Fi-
lip Prokop. 
Na základě souhlasu židovské obce se ve spo-
lupráci s městem Havlíčkův Brod podařilo 
v letošním roce přístupovou komunikaci ke 

hřbitovu zřídit. Cesta, jejíž povrch tvoří mi-
nerální beton, má proměnlivou šířku zhruba 
1,5–2 m a její délka je 227 m. Náklady ve výši 
587 tis. Kč uhradilo město Havlíčkův Brod.
S historií hřbitova se návštěvníci mohou se-
známit díky nově instalované informační 
tabuli. „Velké díky patří židovské obci, která 
pomohla s financováním panelu. Po odborné 
stránce ho připravili pracovníci Muzea Vyso-
činy Havlíčkův Brod,“ popsal Prokop a dodal, 
že skauti by i do budoucna chtěli držet nad ty-
fovým hřbitovem patronát. Na duben plánují 
další úklid a také edukační programy pro žáky 
9. ročníků základních škol a 1. ročníků střed-
ních škol, které budou zaměřeny na historii 
židů na Havlíčkobrodsku.

Historie židovského tyfového hřibova
Židovský tyfový hřbitov byl určen pro halič-
ské uprchlíky, kteří v našem městě přebývali 
po vyhnání ze svých domovů v Haliči a Buko-
vině. Jejich baráková kolonie byla postavena 
na Rozkošské ulici, na jejímž místě dnes stojí 
rozlehlý areál Psychiatrické léčebny. V pro-
vizorní dřevěné kolonii žilo zhruba 9 tis. lidí. 
Vzhledem ke špatným hygienickým podmín-
kám mnozí zemřeli na tyfus, děti umíraly na 
epidemie spály a spalniček. Od roku 1917, kdy 
byl hřbitov založen, zde bylo pohřbeno zhru-
ba 400 osob. Areál byl osázen stromy a ohra-
zen dřevěným plotem. Po odchodu uprchlíků 
zpět do vlasti hřbitov zpustl, časem se rozpadl 
plot, přístupové cesty byly rozorány a zůsta-
ly jen jednoduché stély s hebrejskými nápisy. 
Dnes se zachovala jen asi čtvrtina původních 
náhrobků. Jde o unikátní památku pohnutého 
osudu haličských židů v tragických letech prv-
ní světové války.

Formu zápisu prvňáčků do základních škol 
najdete na stránkách jednotlivých škol

V souladu se školským zákonem je zákonný 
zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k po-
vinné školní docházce v době od 1. dubna do 
30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě 
zahájit povinnou školní docházku. K zápisu na 
školní rok 2022/2023 by se tedy měly dosta-
vit děti narozené v období od 1. 9. 2015 do 
31. 8. 2016. 
Za předpokladu, že epidemiologická situace 
dovolí osobní přítomnost dětí a rodičů při 
zápisu, uskuteční se zápisy do všech pěti hav-
líčkobrodských základních škol presenční for-
mou v pátek 8. 4. 2022 od 9.00 do 17.00 ho-
din. K zápisu budou rodiče potřebovat rodný 
list dítěte a občanský průkaz. 
V případě elektronické formy organizace zá-
pisů (tedy bez osobní přítomnosti dětí a rodi-
čů) se zápisy do všech pěti havlíčkobrodských 
základních škol uskuteční v termínu od pon-
dělí 4. 4. 2022 do pátku 8. 4. 2022. 

O zvolené formě zápisu a bližších podrobnos-
tech organizace zápisu budou rodiče dětí ope-
rativně informováni na webových stránkách 
škol a města Havlíčkův Brod, a to nejpozději 
do konce března 2022. 
 
ZŠ Konečná 1884 www.zs-konecna.cz
ZŠ Štáflova 2004 www.zsstaflova.cz
ZŠ V Sadech 560 www.zssady.cz
ZŠ a MŠ Wolkerova 2941 www.zswolkerova.cz
ZŠ Nuselská 3240 www.zsnuselska.cz

Po dvou letech bude probíhat soutěž 
Vesnice roku

Až do 29. dubna se mohou obce hlásit do sou-
těže Vesnice roku v Programu obnovy venko-
va. Soutěžní klání bude stejně jako každý rok 
probíhat ve dvou kolech – krajském a celostát-
ním. Po dvouleté pauze, kdy se soutěž Vesnice 
roku nemohla uskutečnit z důvodu pandemie 
Covid-19, budou mít obce znovu možnost 
prezentovat výsledky své práce při zajišťování 
dostupnosti služeb a co možná nejvyšší kvali-
ty života svých obyvatel. 
Vyhlašovateli soutěže Vesnice roku 2022 jsou 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Spolek 
pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR 
a Ministerstvo životního prostředí ČR a Minis-
terstvo zemědělství ČR. Krajské kolo soutěže 
proběhne v Kraji Vysočina během května. 
Uzávěrka přihlášek je 29. dubna 2022. Veške-
ré potřebné informace (přihlášku, podmínky, 
harmonogram, ocenění atd.) naleznete na 
www.vesniceroku.cz. 

Brodští turisté na Petříně
Magické datum 22. 2. 2022 přímo nabíze-
lo i nějakou super vycházku. Při tvorbě plá-
nu jsme si to ale neuvědomili, a tak se měla 
uskutečnit vycházka s názvem „Z Květnova 
do Lípy“, která by určitě také byla skvělá, ale 
zdála se nám tak nějak obyčejná. Po domluvě 
jsme se rozhodli uskutečnit symbolickou vy-
cházku na Petřínskou rozhlednu v Praze. 
Rozhledna byla totiž vystavěna pro Zemskou 
jubilejní výstavu na podnět zakladatelů Klubu 
českých turistů dr. Viléma Kurze a Vratislava 
Pasovského jako volná kopie Eiffelovy věže 
v Paříži. Téměř 60 metrů vysoká stavba byla 
slavnostně otevřena 20. 8. 1891. 
Na Petřín někteří z nás vyjeli pozemní lanovou 
dráhou, další vyšli pěkně po svých. Společně 
jsme vystoupali 299 schodů a kochali se krás-
nými výhledy na Prahu. Poděkování patří M. 
Bartákovi za nápad a uskutečnění „magické“ 
vycházky na Petřín a na rozhlednu, která je je-
nom o rok starší než náš turistický odbor. 
 Lenka Žáková
 KČT, odbor Havlíčkův Brod
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Zápis do mateřských škol Korálky 
školní rok 2022/2023

Zápis do mateřské školy – pro všechna naše pracoviště se uskuteční 
na ředitelství MŠ Korálky Havlíčkův Brod, Příčná 191, Havlíčkův Brod
MŠ Nádražní 1329  pondělí 2. 5. 2022   9.00–11.30
MŠ Nad Tratí 537   pondělí 2. 5. 2022  12.30–15.00
MŠ Zahradnického 2864  úterý 3. 5. 2022   9.00–11.30
MŠ Zahradnického 2867  úterý 3. 5. 2022  12.30–15.00
MŠ Šmolovy 107   úterý 3. 5. 2022  12.30–15.00
MŠ Žižkov 1329   středa 4. 5. 2022   9.00–11.30
MŠ Nuselská 3240  středa 4. 5. 2022  12.30–15.00
MŠ Prokopa Holého 1832  čtvrtek 5. 5. 2022   9.00–11.30
MŠ Příčná 189   čtvrtek 5. 5. 2022  12.30–15.00

Zákonný zástupce dítěte k zápisu přinese:
vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (lze vyplnit • 
na místě v den zápisu)
potvrzení lékaře na Evidenčním listu pro dítě o řádném očkování • 
dítěte nebo na tiskopise Vyjádření lékaře o řádném očkování dítěte 
– potvrzení o očkování platí pro děti mladší 5 let
vyplněný tiskopis Prohlášení (lze vyplnit na místě v den zápisu)• 
platný průkaz totožnosti zákonného zástupce• 
cizinci – doloží doklad s povolením k pobytu na území České • 
republiky podle zákona č.  326/1999 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů (stačí prostá kopie)

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, tiskopis Vyjádření lékaře 
o řádném očkování a Prohlášení jsou k dispozici na všech mateřských 
školách, na ředitelství mateřské školy nebo na webových stránkách: 
www.mskoralky.cz v dokumentech. 
Případné dotazy vám zodpovíme na tel. 569 422 455 nebo 724 533 241.
 Štěpánka Sýkorová
 ředitelka MŠ Korálky

Zápis do mateřské školy Na Svahu (Perknov)
školní rok 2022/2023

Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 
Havlíčkův Brod, tel.569 431 340, e-mail: sekretariát@zswolkerova.cz, 

www.zswolkerova.cz, odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův 
Brod, Na Svahu 3049

Zápis do mateřské školy se uskuteční od 2. do 6. května 2022 v Zá-
kladní škole Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, a to bez osobní přítom-
nosti dětí ve škole. Podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 
bude probíhat rovněž bez osobní přítomnosti zákonného zástupce 
dítěte ve škole.
Vyplněnou žádost o přijetí do MŠ je možné doručit následujícími 
způsoby:

do datové schránky1.  ZŠ Wolkerova 2941: zrtmdb9

e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem2.  (nelze jen poslat 
prostý email!) na e-mail: sekretariat@zswolkerova.cz
poštou3.  na adresu: Základní škola Wolkerova 2914,58001 Havlíčkův 
Brod
osobní podání:4.  do schránky na poštu na budově školy u hlavního 
vchodu ZŠ

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostřed-
ků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu apod.), 
je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním 
z výše uvedených způsobů.
Cizinci zároveň doloží doklad s povolením k trvalému pobytu na úze-
mí ČR (podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
– stačí prostá kopie). 
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání je ke stažení na www.zswol-
kerova.cz a také na www.msperknov.cz.
Ze strany školy je možno formulář  Žádost o přijetí k předškolnímu 
vzdělávání doručit i na telefonicky sdělenou adresu zákonného zá-
stupce dítěte poštou. Zároveň zákonný zástupce dítěte může v kraj-
ním případě doručit i vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdě-
lávání na školu osobně, a to po předchozí telefonické domluvě. 
Na případné telefonické dotazy ve věci zápisu dětí do mateřské školy 
odpoví zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání Vladimíra Kreuzo-
vá, tel. 721 384 112.
 Miloš Fikar
 ředitel ZŠ a MŠ Wolkerova

Zápis do mateřské školy Konečná (U Školy 4342)
školní rok 2022/2023

Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884, 580 01 
Havlíčkův Brod. Vedoucí učitelka MŠ: Veronika Ságlová, DiS., tel. 
732 592 292
Zápis do mateřské školy se uskuteční 3. května 2022 v budově Ma-
teřské školy Havlíčkův Brod, U Školy 4342 od 12.00 do 16.00 hodin.
Rodiče mohou také podat žádost na ředitelství příspěvkové organiza-
ce Základní a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 ve stej-
ném termínu.
Zákonní zástupci dítěte k zápisu přinesou:

vyplněnou žádost k předškolnímu vzdělávání• 
vyjádření lékaře o povinném očkování dětí mladších 5 let• 
platný průkaz totožnosti zákonného zástupce• 
cizinci – doklad o povolení k trvalému pobytu na území ČR (dle • 
zákona č. 326/1999 Sb. v platném znění

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a vyjádření lékaře jsou 
k dispozici v Mateřské škole Havlíčkův Brod, U Školy 4342, na ředitel-
ství příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola Havlíčkův Brod, 
Konečná 1884 a také ke stažení na www.zs-konecna.cz.
 Jana Beránková
 ředitelka ZŠ a MŠ  Konečná
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Třídicí linka v Technických službách Havlíčkův Brod
Od roku 2019 je v provozu nová linka na třídění plastů, nápojových 
kartonů a papíru v areálu sběrného dvora Technických služeb Havlíč-
kův Brod v Reynkově ulici. Její kapacita je 700 t zpracovaných odpadů 
za rok a je doplněna horizontálním lisem. Na lince pracuje 5 až 7 za-
městnanců v jednosměnném provozu. Ti přetřídí obsah všech kon-
tejnerů na plasty a papír rozmístěných ve městě. Linka je pásová se 
sedmi shozy.

Na počátku je hromada plastů nebo papíru z barevných separačních 
kontejnerů. Ve vysypaném odpadu se nachází i to, co do něj nepatří. 
Pracovníci na třídící lince mezi odpady běžně zjišťují komunální odpa-
dy, elektrospotřebiče, železo, biologický odpad, ale třeba i maso. 
Opakovaně občany informujeme, že na barevných kontejnerech je 
uvedeno, co do nich patří. Ukládáním jiných odpadů se snižuje ka-
pacita kontejneru pro určené odpady a obsluha třídicí linky úplně 
zbytečně manipuluje s odpadem, který měl být odložen jinam. 
Na třídicí lince se třídí zvlášť papír, který je slisován do balíků. Plastové 
odpady jsou tříděny na čiré, modré, zelené a ostatní PET lahve, fólie, 
nápojový karton, obaly od drogerie a pracích prostředků. 
Jednotlivé vytříděné odpady jsou lisovány do balíků o rozměrech 
120 × 110 × 80 cm. Např. balík PET lahví váží 170 kg, balík nápojových 
kartónů váží 280 kg, balík z novin, časopisů a letáků váží 380 kg. Ne-
vytříděný odpad padá na konci linky do velkoobjemového kontejneru 
a je odvážen do cementárny v Prachovicích, kde slouží jako palivo.

Vytříděné komodity jsou prodávány k dalšímu zpracování. 
 Připravil odbor ŽP a TSHB

Nominujte Strom roku a získejte finance  
na zkrášlení jeho okolí

Veřejnost může i v letošním roce nominovat v populární anketě Strom 
roku.  Nově mohou přihlášené komunity získat navíc 50 tisíc korun 
na svůj projekt, který umožní zvelebení okolí stromu. Přihlášky na  
www.stromroku.cz končí Dnem Země 22. dubna. Letošní dvanáctku fi-
nalistů pak pořadatelská Nadace Partnerství odtajní v polovině května.
K přihlášce stačí znát základní informace o stromu: jeho historii, druh, 
alespoň přibližné stáří a polohu, porotě pomohou i poutavé fotografie 
nebo archivní materiály. Hlavním kritériem úspěchu je ale příběh stro-
mu a jeho spojení s místními lidmi. Poslední vítězkou se stala Zpívající 
lípa z Telecího.

Generální partner ankety Strom roku letos navíc podpoří speciální 
cenou ve výši 50 000 Kč jeden projekt, který nejvíce zaujme porotu. 
Sousedská komunita, která přihlásí do ankety svůj strom, má možnost 
na zvelebení bezprostředního okolí stromu získat padesát tisíc korun. 
Bude jen na výhercích, jestli si pod strom postaví novou lavičku, přida-
jí osvětlení, nebo nechají provést zahradní úpravy. 
Z došlých přihlášek pošle v červnu porota dvanáctku nejzajímavějších 
stromů do letního online hlasování. Vítěz získá odborné ošetření a po-
stup do zimního celoevropského kola. Více na www.stromroku.cz.
Kontakt: david.kopecky@nap.cz, 721 468 231.
 David Kopecký

Termíny veřejných jednání výborů zastupitelstva města v měsíci dubnu 2022

Jednání ZM se bude konat 11. 4. 2022 od 14.30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Havlíčkův 
Brod, Havlíčkovo náměstí 57. Usnesení rady a zastupitelstva města naleznete v plném znění 
na www.muhb.cz v sekci Město a samospráva.

13. 4. Výbor pro sociální a zdravotní problematiku 15.00 hod. MěÚ V Rámech
21. 4. Výbor pro školství a volnočasové aktivity 15.00 hod. MěÚ Havlíčkovo nám.
21. 4. Výbor pro životní prostředí 16.00 hod. MěÚ V Rámech
26. 4. Výbor pro cestovní ruch, média a kulturu 16.00 hod. MěÚ Havlíčkovo nám.

Jubilejní 20. titul Strom roku zamířil v roce 2021 ke Zpívající lípě, která v mi-
nulosti okouzlila i Aloise Jiráska, Terezu Novákovou či Bohuslava Marti-
nů, do Telecího v Pardubickém kraji.
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Sport

Futsalisté na vítězné vlně
Havlíčkobrodští futsalisté nabrali skvělou formu, když v dalších čtyřech 
utkáních pokaždé slavili vítězství. Díky tomu se v tabulce posunuli na 
třetí místo. Prezentovali se pohlednou týmovou hrou a konečně se jim 
také začalo dařit v zakončení. Zajímavostí je, že ke dvěma vítězstvím 
přispěl i brankář Pavel Vala, který se do branky Havlíčkova Brodu vrátil 
po více než patnácti letech.

Zápasníci vezou pět medailí z mistrovství republiky 
Druhou březnovou sobotu se v Ostravě konalo mistrovství České 
republiky v zápase řecko-římském mladších žáků a kadetů. Broďáci 
pod vedením trenérů Zdeňka Švece, Tomáše Šimka, Radka Satrapy 
a Zdeňka Kocmana odjeli se 16 zápasníky. V konkurenci 140 zápasníků 
z 21 oddílů vybojovali tři tituly mistra České republiky (Lukáš Zvolá-
nek, Radovan Kocman a Patrik Miksa), jednu stříbrnou (Daniel Čer-
vín) a jednu bronzovou medaili (Kvido Wasserbauer). V neoficiálním 
pořadí družstev skončili mladší žáci havlíčkobrodské Jiskry na prvním 
místě, Brodští kadeti byli šestí.

Stolní tenisté HB Ostrov míří do play-off
Celostátní soutěže stolních tenistů spějí ke svému závěru. Hráčům 
HB Ostrov Havlíčkův Brod se před vrcholem sezóny vrací mistrovská 
forma. Obhájci extraligového titulu už osm zápasů v řadě neprohráli 
a před posledním kolem základní části měli jistotu, že půjdou do nad-
stavbového play-off z druhého místa v tabulce.
Brodští stolní tenisté zvládli těžkou minisérii s nejlepšími celky Extrali-
gy. Nejprve zvítězili v přímém souboji o druhé místo v tabulce v Praze 
nad El Niněm 3:0, aby o týden později vyhráli i v herně lídra extraligo-
vé tabulky SKST Cheb 3:2. V závěrečném utkání základní části HB Ost-
rov hostil celek TJ Ostrava KST (hrálo se po uzávěrce tohoto vydání).
Program havlíčkobrodských stolních tenistů ještě zpestřilo mistrovství 
České republiky, které se konalo na konci března v Kutné Hoře.

Bruslaři skončili v semifinále
Havlíčkobrodští hokejisté obsadili po skončení základní části druhé 
hokejové ligy v tabulce skupiny Jih čtvrté místo, když ve dvaačtyřiceti 
zápasech posbírali osmapadesát bodů. V semifinále play off tak na-
razili na lídra tabulky z Tábora, jehož tahounem je i havlíčkobrodský 
rodák Lukáš Endál. Sérii hranou na čtyři vítězná utkání jednoznačně 
ovládl favorizovaný soupeř. Celkové skóre čtyř vzájemných střetnutí 
bylo 29:10 ve prospěch Tábora, který tak Bruslařům předčasně ukon-
čil sezónu.

Mladší žáci Jiskry vezou z turnaje bronz
Na konci února odehrál házenkářský tým mladších žáků už třetí pří-
pravný turnaj v zimní přestávce, tentokrát v Kutné Hoře. Po výhře 
s Chrudimí (8:3) a Zručí nad Sázavou (16:16) podlehli mladší žáci Se-
zimovu Ústí, se kterým do poloviny zápasu drželi krok. Po chybách 
v útoku ale soupeři darovali několik jednoduchých branek a prohráli 
7:15. Nedařilo se jim ani proti Ledči nad Sázavou, které podlehli 5:8. 
V posledním zápase turnaje proti domácí Kutné Hoře vyšli Broďáci 
z aktivní 3-3 obrany, a i přes únavu a vyčerpání soupeře porazili 11:2. 
Díky vzájemnému lepšímu zápasu se Zručí nakonec Jiskra skončila tře-
tí a domů přivezla bronzové medaile. 

Brodští šermíři se představili na novém turnaji v Praze 
V polovině února bojoval fleretem havlíčkobrodský šermíř David Mot-
tl v Praze na prvním ročníku Ostravské sovy. Po dlouhé pauze bez tur-
najů se v těžké konkurenci neztratil a obsadil desáté místo. Na stejné 
akci se představila i žákyně Anna Šimková. Fleretem bojovala v kate-
gorii seniorek, kde obsadila také desátou příčku. Mezi juniorkami se 
dostala až do finálové osmičky a nakonec skončila sedmá. O prvním 
březnovém víkendu bojovali fleretem havlíčkobrodští šermíři z TJ Jis-
kra ve Zlíně na mezinárodním turnaji Valašský fleret. Annu Šimkovou 
zastavila až ve finále slovenská šermířka a havlíčkobrodská reprezen-
tantka se tak umístila na druhém místě. Při své premiéře na prvním 
turnaji pozitivně překvapil mini žák Richard Adamec, který si po skvě-
lém výkonu vybojoval bronzovou medaili. Výborný výsledek ho kata-
pultoval do první desítky celostátního žebříčku.

 Stránku připravil Ondřej Rázl
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Ilona Loužecká

„Když jsem se dozvěděla o tom, co se děje na 
Ukrajině, byla jsem v šoku. Myslela jsem si, že 
v jednadvacátém století jsme dál, že tohle se 
nemůže stát,“ popisuje první pocity po ruské 
invazi na Ukrajinu Ilona Loužecká, ředitelka 
Oblastního spolku Českého červeného kří-
že Havlíčkův Brod. Její další myšlenky vedly 
k tomu, jak by mohla pomoci. Tak vznikla hu-
manitární sbírka na pomoc obyvatelům vál-
kou zmítané země i uprchlíkům, kteří utíkají 
do bezpečí. 

Členkou Červeného kříže se stala už na zá-
kladní škole v Přibyslavi. „Pod vedením paní 
učitelky Klímové jsme měli zdravotní kroužek, 
tam mě to chytlo. Takže ona to má na svědo-
mí,“ směje se paní Loužecká. „Účastnila jsem 
se táborů, seminářů a různých vzdělávání, 
a to všechno vedlo nakonec k tomu, že jsem 
se po mateřské dovolené stala ředitelkou Ob-
lastního spolku Českého červeného kříže tady 
v Brodě.“ 
Na období před covidovou pandemií a válkou 
na Ukrajině vzpomíná jako na pohodové. „Za-
měřovali jsme se na výuku první pomoci, děla-
li jsme výukové bloky pro první i druhý stupeň 
základních škol, výuku dopravní bezpečnosti, 
kurzy první pomoci pro veřejnost, tábory pro 
děti i seniory a věnovali jsme se Senior poin-
tu.“ Červený kříž spolupracuje i s transfúzním 
oddělením a dvakrát do roka oceňuje dobro-
volné dárce krve.
Když se dozvěděla o napadení Ukrajiny, byla 
v šoku. Jakmile prvotní emoce pominuly, za-
čala přemýšlet, jak by mohla pomoci. „Nejpr-
ve jsem oslovila místostarostu Zbyňka Stejs-
kala s tím, že bych ráda uspořádala sbírku, ale 
že nemáme skladovací prostory. Červený kříž 
si pronajímá pouze dvě místnosti, obě navíc 
v patře, takže je nereálné, abychom sem no-
sili a skladovali tu větší množství pomoci. Pan 
místostarosta přišel s návrhem využít bývalou 
hasičárnu, což se na základě dohody s hasiči 
podařilo.“ Jakmile měla skladovací prostory, 
začala obvolávat své kontakty s prosbou o spo-
lupráci. „Sama bych to rozhodně nezvládla. 
Našt ěstí mám okolo sebe skvělé lidi, kteří 
okamžitě přispěchali na pomoc,“ říká vděčně. 
„Oslovila jsem nejen jednotlivce, ale i organi-

zace. Na sbírce spolupracujeme s hasiči, měs-
tem Havlíčkův Brod, brodskou charitou nebo 
třeba se zdejšími skauty.“ Zájem o pomoc je 
veliký i u veřejnosti, nejvíce darů do hasičár-
ny naváželi lidé hned první týden. „Ze začátku 
to všichni velmi silně prožívali. Zároveň jsme 
ale ještě neměli úplně přesné informace, co 
je potřeba, proto jsem některé dárce brzdila 
a říkala, ať vyčkají, že pomoc bude potřeba 
dlouhodobě, nejen v prvních okamžicích.“ 
Nyní je Červený kříž v kontaktu s pracovníky 
na slovenské hranici a může tak posílat cíle-
nou pomoc. „Také vybíráme věci pro ty, kteří 
na Ukrajině zůstávají. A nyní se zaměřujeme 
i na uprchlíky, kteří už jsou tady, v Česku, v na-
šem regionu.“ Díky velkému záběru pomoci 
a rychle se vyvíjející situaci se mění i to, co 
je zrovna potřeba vybírat. Jsou ale věci, které 
jsou nutné neustále, jako trvanlivé potraviny 
či hygienické potřeby. „Vybíráme i zdravot-
nický materiál, ten převážíme na centrálu do 
Prahy a ti ho předávají dál přímo ukrajinským 
kolegům. Lidé mohou nosit i volně prodejné 
léky na bolest či sražení horečky, nebo sirupy 
na kašel a podobně. Ty používáme tady, pro-
tože mnoho uprchlíků dorazí se zdravotními 

potížemi.“ O všech dalších aktuálně potřeb-
ných věcech Červený kříž průběžně informuje. 
„Lidé na začátku darovali opravdu ve velkém. 
Je jasné, že teď se to malinko utlumilo a je to 
naprosto logické. Lidé se vydali a teď už je to 
nejen o nákupu nových věcí, ale i o darování 
toho, co mají doma a úplně nutně to nepo-
třebují. I takové věci mohou někomu jinému 
ohromně pomoci.“
Sbírka by nemohla fungovat bez nasazení 
dobrovolníků. „V tomhle jsou skvělé sociální 
sítě. Jak neustále remcám, že děti (a často ne-
jen děti) jsou na nich pořád, tak teď to bylo 
dobře. Jakmile se vyhlásil nábor dobrovolníků 
nebo cokoliv dalšího, ty reakce přicházely oka-
mžitě.“ Paní Loužecká zároveň oslovila střední 
školy s prosbou o pomoc studentů. Mnohé 
z nich dobrovolnická činnost tolik nadchla, že 
se hlásili i v případě, že jim nečekaně odpad-
la hodina a měli volné odpoledne. „Moc mě 
to potěšilo. Studenti volali, že mají čas a jestli 
můžou zase přijít pomoct, že je to naplňuje.“
Český červený kříž pomáhá i v KACPU, tedy 
Krajskému asistenčnímu centru pomoci v Jih-

lavě. „Zajišťujeme zde zdravotní dozor, hlavně 
přes den, noční směnu obvykle přebírají ha-
siči, kteří jsou také zdravotníci. A díky sbírce 
nabízíme i materiální pomoc. Maminky, co 
utíkají, si sebou opravdu nemohou vzít kufry, 
takže jim nabízíme kočárky, postýlky pro děti, 
i potraviny nebo sunary.“
Výdej pomoci probíhá i přímo v Havlíčkově 
Brodě. „Stačí, když se uprchlíci prokážou do-
kumenty, které jim byly vydány v jakémkoliv 
Krajském asistenčním centru. Tak víme, že 
jsou to skutečně uprchlíci a ne někdo, kdo zde 
třeba žije delší dobu a chtěl by využít situace,“ 
vysvětluje paní Loužecká. „Kolikrát je to velmi 
emocionální, přijde maminka, my jí dáme ob-
nošené oblečení a trochu jídla a ona děkuje 
se slzami v očích. To jsou okamžiky, kdy vím, 
že ta pomoc má smysl, a že i zdánlivě málo 
pro ty lidi znamená neskutečně moc.“

I přes tyto krásné okamžiky není tato práce 
vždy jednoduchá. Proto musí paní Loužecká 
občas dobít baterky. „Teď máme s dcerami 
nového koníčka, a to doslova. Jezdíme totiž na 
koni. Tedy, jezdí hlavně dcery, já tolik ne. Ale 
moc nás to baví. A když je čas, což teď teda 
moc není, snažím se chodit do přírody, spor-
tovat, trávit čas s rodinou, dobře jíst, hodně 
spát… Prostě taková ta klasika, aby měl člověk 
energii. Protože rozhodně není cílem se úplně 
zlikvidovat, na to upozorňuji i dobrovolníky. 
Je potřeba pravidelně dobíjet, abychom měli 
sílu pomáhat dál. Ale když vidím, že to, co dě-
láme, má smysl, vím, že to za to prostě stojí,“ 
uzavírá Ilona Loužecká.
 Tereza Exnerová
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Slovo zastupitele
Tento článek chci věnovat situaci, která se týká 
nás všech. Není vůbec lehká doba, ale lidé zde žijí 
klidný a pohodový život. Že to není samozřejmost, 
ale velké štěstí, to si již asi většina uvědomuje.
Problémy ve městě jsou a budou, ale vše se dá 
řešit. Musí být pouze vůle. Snad se najde člověk, 
kterému nebude jedno, že třetina města je bez 
obslužnosti MHD, že i tam žijí starší lidé. Snad se 
někdo podívá na dvě ostudné zastávky u nemoc-
nice. Snad budou peníze na další důležité věci 
jako je katastrofální stav silnic před pivovarem 
a u nemocnice.
Byl bych moc rád, kdyby se systém MHD změnil 
z tohoto drahého chaosu na něco, co dává smysl.
Jsou před námi volby do místního zastupitelstva. 
Budoucí zastupitele čeká opravdu hodně prá-
ce a je na voličích, kam se vše bude ubírat. Přeji 
všem hodně zdraví a klidný život. Mějme k sobě 
respekt a ohledy.
 Pavel Duben
 zastupitel za SPD

Pro naše bezpečí

Možnosti finanční pomoci Ukrajině

V případě finanční pomoci je ideální využít 
především transparentní účty humanitár-
ních organizací. Hlavními významnými ak-
téry jsou tyto organizace:

Charita ČR – www.charita.cz
Sbírkový účet: 55660022/0800
 variabilní symbol 104

Český červený kříž – www.cervenykriz.eu
Sbírkový účet: 333999/2700 
 variabilní symbol 1502

ADRA – www.adra.cz
Sbírkový účet: 66888866/0300 
 variabilní symbol 500

Člověk v tísni – www.clovekvtisni.cz
Sbírkový účet: 0093209320/0300

Rozcestník dalších možných projektů pod-
pory www.darujme.cz/projekty/1200004

Ve zkratce
Havlíčkobrodské listy na webu

Chcete si přečíst Havlíčkobrodské listy na 
webu dříve, než je dostanete do schránky? 
Potřebujete vyhledat informace ze starších 
let? Stáhněte si náš měsíčník na www.
muhb.cz v levém sloupci pod odkazem 
Radnice – Havlíčkobrodské listy.

Doručení Havlíčkobrodských listů  
do vaší e-mailové schránky

Chcete dostávat Havlíčkobrodské listy 
přímo do své e-mailové schránky dříve, 
než vyjdou v tištěné podobě?  
Napište na adolezalova@muhb.cz a do 
předmětu zadejte  
DORUČOVÁNÍ LISTŮ E-MAILEM. Připište 
e-mailovou adresu, na kterou si přejete 
Havlíčkobrodské listy dostávat.
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Od každého trochu

Ceny za přepravu MHD se od 1. května mění,  
důvodem je především zvyšující se cena nafty

Z důvodu zvyšujících se vstupních nákladů, kterými jsou zejména 
rostoucí ceny energie, nafty a v neposlední řadě inflace, dojde od  
1. května 2022 k  navýšení cen všech druhů jízdného pro jednotlivou 
jízdu v MHD o 1 Kč, tj. ze 6 Kč na 7 Kč u všech typů zlevněného jízd-
ného a z 9 Kč na 10 Kč u občanského jízdného. Tyto ceny platí, pokud 
občan vlastní a při odbavování používá dopravní čipovou kartu vydá-
vanou TS Havlíčkův Brod. Adekvátně k tomu došlo k navýšení i všech 
typů časového jízdného (viz. str. 13).
Pokud cestující nevlastní a nepoužívá dopravní čipovou kartu vydá-
vanou TS Havlíčkův Brod a platí hotově nebo bankovními kartami, 
musí navíc počítat i se zvýšením přirážky za platbu hotovostí nebo 
bankovní kartou, a to rovněž o 1 Kč, tedy ze 2 Kč na 3 Kč. Zlevněné 
jízdné bude v tomto případě stát 10 Kč a občanské jízdné 13 Kč. Veš-
keré uvedené ceny jsou včetně DPH (viz str. 13).
 Lubomír Hepner
 vedoucí střediska MHD

Do konce října si pořiďte nové čipové karty na MHD
Technické služby Havlíčkův Brod přecházejí na nový typ čipových 
karet. Jejich postupná výměna probíhá už téměř rok. Původní karty 
budou platit do konce října bez ohledu na datum, kdy byly vydány. 
„Od 1. listopadu 2022 bude možno k odbavení v autobusech MHD 
Havlíčkův Brod použít už jen nový typ čipových karet, které si může-
te pořídit v informační kanceláři Na Valech 3523 v Havlíčkově Brodě 
v úředních hodinách,“ upřesnil vedoucí střediska MHD Technických 
služeb Lubomír Hepner a dodal, že vzhledem k současné epidemické 
situaci doporučuje cestujícím, aby si zřízení nové čipové karty tele-
fonicky předjednali na č. 569 427 146 z důvodu předcházení front na 
přepážce. „Z tohoto důvodu také prosíme cestující, aby výměnu karet 
nenechávali na poslední chvíli,“ zakončil Hepner.

Na základě požadavku obyvatel obce Termesivy přistoupily Technické služby Havlíčkův Brod ke změně jízdního řádu linky č. 6.
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Tarif MHD v Havlíčkově Brodě 
Platný od 1. 5. 2022 (uvedené ceny jsou včetně DPH)

1) Základní jízdné a dovozné za jednotlivou jízdu placené u řidiče:
Jízdenka je platná po dobu 60 minut od doby prodeje (datum a čas prodeje je vytištěn na jízdence).
A) V HOTOVOSTI nebo BANKOVNÍ PLATEBNÍ KARTOU – jízdenka je NEPŘESTUPNÍ

Jízdenku zakoupenou ve vozidle MHD v hotovosti nebo bankovní platební kartou lze použít pouze pro 
jízdu na konečnou daného spoje, ve kterém byla zakoupena. 
Při platbě v hotovosti nebo bankovní platební kartou u řidiče je účtována přirážka k jednotlivému 
jízdnému ve výši 3 Kč.

B) BEZHOTOVOSTNĚ čipovou kartou dopravce – jízdenka PŘESTUPNÍ 
Jízdenku lze použít pro jeden přestup do 45 min. na kterékoli zastávce MHD.
a) občanské     10 Kč
b) děti od 6 let do 15 let    7 Kč 

(čipová karta R – děti od 10 let po předložení průkazu vystaveného dopravcem potvrzující datum, 
kdy dovrší 15 let)

c) důchodci do 70 let     7 Kč
(čipová karta R – po předložení průkazu vystaveného dopravcem)

d) kočárek bez dítěte     7 Kč
e) pes beze schrány    7 Kč
f) zavazadlo rozměrů    7 Kč

větších než 250 × 450 × 700 mm nebo 1000 × 1000 × 50 mm
(přesahuje-li jeden rozměr)

2) Časové jízdné (lze použít pouze pomocí čipové karty s identifikací)
a) měsíční žákovská – studentská 170 Kč (nelze využít v době hlavních letních prázdnin)
b) čtvrtletní žákovská – studentská 480 Kč (nelze využít v době hlavních letních prázdnin)
c) měsíční pro důchodce   200 Kč
d) čtvrtletní pro důchodce   550 Kč
e) měsíční občanská   300 Kč
f) čtvrtletní občanská    770 Kč 

3) Bezplatná přeprava 
a) držitelé čipové karty S – seniorská
b) děti do 6 let 
c) kočárek s dítětem a jedna osoba tvořící doprovod
d) držitelé průkazu ZTP a ZTP-P
e) průvodce držitele průkazu ZTP-P
f) držitelé průkazu Konfederace politických vězňů a Svazu PTP/VTNP
g) pes, je-li průvodcem držitele průkazu ZTP-P
h) pes, je-li přepravován ve schráně nepřesahující rozměry 250 × 450 × 700 mm

Tento dokument byl schválen Radou města Havlíčkův Brod dne 28. 2. 2022 pod č. u. 130/22 s platností od 1. 5. 2022
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Sbor pro občanské záležitosti v roce 2021

Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) se ve své činnosti zaměřuje na význam-
né události v životě našich občanů. Mezi nejznámější aktivity SPOZ patří vítání 
občánků, gratulace jubilantům, zlaté svatby, předávání maturitních vysvědče-
ní a výučních listů, ale i méně časté akce, jako je setkávání starosty města s vý-
znamnými jubilanty, popř. diamantové nebo platinové svatby. SPOZ působí 
v Havlíčkově Brodě již od 90. let minulého století a dá se říci, že po celou dobu 
své existence je nedílnou součástí sociálního programu města zaměřeného 
zejména na seniory a rodiny s dětmi.
Bohužel stejně jako v roce 2020 ovlivnila činnost SPOZ i v roce 2021 koronavi-
rová pandemie. Ale i přes omezení s tím spojená mohou všichni ti, kteří se na 
činnosti této komise podílejí, zkonstatovat, že i přes velmi ztížené podmínky 
fungovalo všechno tak, jak má. 
Nezapomínali jsme na jubilanty z řad našich občanů, ve velmi omezeném ča-
sovém úseku jsme přivítali mezi naše občany děti, které se narodily jak v roce 
2020, tak i v roce 2021, v menší míře jsme podíleli na předávání maturitních 
vysvědčení a proběhly 2 zlaté a 1 platinová svatba. 
V roce 2021 jsme pro 713 občanů našeho města, kteří v loňském roce osla-
vili osmdesátiny, osmdesáté páté narozeniny anebo další vyšší krásná životní 
jubilea, připravili a předali dárkové balíčky. Nezapomněli jsme ani na vánoční 
balíčky, které naše spolupracovnice předaly 577 občanům, kterým již bylo 
85 let a více. Celkem jsme našim občanům předali 1 290 balíčků.
To jsou pouze čísla do statistiky, ale je nutné mít na paměti, že práce SPOZ má 
především velký lidský přínos. Velký význam má, z mého pohledu, především 
to, že jsme prostřednictvím komise SPOZ poblahopřáli našim spoluobčanům 
k jejich významným životním jubileím. Je to jeden ze způsobů, jak jim dát na-
jevo, že město na své občany nezapomíná, že si jich váží, a že jim touto ces-
tou děkuje za vše, co pro naše město doposud vykonali. Je pro nás opravdu 
důležité, aby naši oslavenci věděli, že na ně nezapomínáme a že nám na nich 
velmi záleží. 
Tato činnost SPOZ by nebyla myslitelná bez dobrovolné a obětavé práce spo-
lupracovnic a spolupracovníků komise, kteří ve svém volném čase jubilantům 
doručují balíčky a gratulace k jejich životním výročím. 
Je velmi milé, že na adresu SPOZ přicházejí podobná poděkování: „Váže-
ní, velice nás potěšila blahopřání k našim narozeninám i přání k vánočním 
svátkům i do Nového roku. Děkujeme rovněž za předané dárkové balíčky. 
Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce a hodně úspěchů 
ve vaší práci.“

Znamená to, že si naši občané přístupu města váží a že oceňují činnost SPOZ. 
Je to určitě velkým povzbuzením pro naši práci, ale i závazkem, že budeme 
v této práci pokračovat.
Od 16. října 2021 začalo po roce a půl probíhat vítání občánků a zájem rodičů 
byl opravdu veliký. Nebylo vůbec jednoduché sladit požadavky rodin s našimi 
možnostmi. A tak, i když byl předem podrobně připravený harmonogram, 
bylo nutné řešit to, že se mateřské školky potýkaly jak s běžnou nemocností, 
tak i s karanténami díky covidu, že matrikářky zajišťovaly vedle vítání občánků 
i svatební obřady, a že se průběžně ladily jak diáře zastupitelů, tak i všech dal-
ších, kteří se na vítání podíleli.
Ale díky zájmu veřejnosti a obrovskému nasazení všech, kteří vítání občánků 
organizují, se podařilo během následujících devíti sobot, tj. do 11. prosince 
2021, přivítat 80 nových občánků. Jen pro ilustraci toho, jak velký kus práce to 
znamenalo, chci uvést, že v tzv. době předkoronavirové jsme během celého 
kalendářního roku vítali zhruba 140–150 dětí. 
Na závěr by ch vám všem, kteří se podílíte na činnosti SPOZ, chtěla touto cestou 
jménem svým i jménem celého zastupitelstva moc poděkovat za vaši práci i za 
to, jak jste se dokázali postavit všem úskalím, která s sebou přinesl rok 2021. 
 Ivana Štrossová
 předsedkyně komise SPOZ

Czech POINT
na Městském úřadě v Havlíčkově Brodě  

V Rámech 1855, přízemí, recepce 
Po a St 7.00–17.00 h. • Út a Čt 7.00–15.00 h. 

Pá 7.00–14.00 h.
Pražská 2954, 1. patro, ohlašovna evidence 

obyvatel: Po a St 8.00–17.00 h. • Út a Čt 9.00–
15.00 h. • Pá 9.00–14.00 h.

Více informací na www.muhb.cz

Havlíčkobrodské listy jsou od začátku měsíce 
k dispozici na www.muhb.cz, Městském 

informačním centru a recepci MÚ V Rámech

Radniční okénko na kabelovce
Premiéra: každou středu ve 20.00 h.  

Reprízy: denně v 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00 a 22.00 h.

K dispozici na DVD v Krajské knihovně Vysočiny, 
www.muhb.cz a www.hbin.cz

ÚŘAD ONLINE
Přes Úřad online je možné na www.muhb.cz využít:

Elektronickou podatelnu 
Formuláře ke stažení 

 Klikací rozpočet města 
 Rezervace termínu svatby 

Rezervace prostor na Staré radnici 
SMS Infokanál 

Elektronické podání vůči živnostenskému úřadu 
z počítače podnikatele 

Zjištění vyhotovení řidičského průkazu 
Připravené občanské průkazy a pasy k vyzvednutí 

 Dálkové objednání a zjištění stavu front na MÚ HB

INFORMACE  
pro občany, podnikatele, turisty  

najdete na www.muhb.cz

Zelená linka Technických služeb
Telefon 800 183 549

Na této lince můžete bezplatně hlásit závady týka-
jící se údržby města (osvětlení, údržba komunikací 
a chodníků, veřejné zeleně) i veškeré připomínky 
k práci Technických služeb (svoz odpadů apod.)

Inzerujte  
v Havlíčkobrodských listech

Havlíčkobrodské listy  
měsíčník radnice ZDARMA do domovní schránky  

Počet výtisků: 11 300 • Pokrytí: město Havlíčkův Brod 
Provedení: barevné, 24 stran 

Distributor: Česká distribuční, a.s. 
Číslo vychází první pracovní den měsíce.

Rozměr (šířka x výška)  Cena vč. DPH 21 % 
1 stránka (šířka 200 x výška 266 mm)  7 700 Kč 
1/2 stránky (200 x 131,5 mm)  3 900 Kč 
1/4 stránky (98,5 x 131,5 mm)  1 700 Kč 
1/8 stránky (98,5 x 64,25 mm)  800 Kč 
zvýraznění (47,75 mm x dle potřeby) 50 Kč 
řádková inzerce (znak)  1,50 Kč

Formát inzerátů: PDF (text převedený do křivek), JPG, 
TIF • Tiskové rozlišení: 300 dpi • Barvy: CMYK • Bez 

spadávek a ořezových značek 
Přijímáme inzeráty v PDF, JPG, TIF nebo řádkovou 

inzerci.
Příjem inzerce na následující měsíc do 10. v měsíci. 
Platba hotově při podání inzerátu nebo na fakturu. 

Objednávku i příjem inzerátu je možné přijmout 
elektronicky.

Kontakt a podrobné informace  
Turistické informační centrum Havlíčkův Brod,  

tel. 569 497 353 a 357 nebo 723 444 778 
e-mail: hblisty@muhb.cz, adolezalova@muhb.cz

Za chyby v inzerci je zodpovědný inzerent.

Co, kdy, kde
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Společenská rubrika, křížovka

Brodská miminka narozená  
od 19. 2. do 23. 3. 2022

• 19. 2. Horn Rudolf • 21. 2. Kolesová Mia • 22. 2. Be-
ránková Anna, Šimonová Lada, Šubrt Šimon • 
23. 2. Pospíchalová Liliana • 27. 2. Kouparová Adéla • 
1. 3. Hladík Dominik, Soška Štěpán, Vencovská Viktorie 
• 7. 3. Mendlová Nela • 10. 3. Chylíková Eliška • 
11. 3. Škárová Ema, Bartůněk Lukáš • 18. 3. Hockeová 
Amálie • 21. 3. Vejdělek Martin • 22. 3. Hovorková 
Štěpánka, Kučírková Lea, Mariánus Václav

Sňatky konané v měsíci únoru 2022
(snoubenci, kteří dali souhlas se zveřejněním)

5. 2. 2022
Tomáš Saidl, Štoky – Martina Pavlínková, Štoky
20. 2. 2022
Filip Ajksner, Okrouhlice – Eva Pokorná, Okrouhlice 
22. 2. 2022
David Joseph Kingsbury, Lipsko – Aneta Guhlová, HB
Celkem se konaly tři sňatky.

Malé dny harmoniky 2022
Ve dnech 5.–6. března 2022 se konala v německém 
Klingenthalu mezinárodní akordeonová soutěž 
„Malé dny harmoniky 2022“. Dvanáctiletý akorde-
onista Viktor Stocker ze třídy paní učitelky Markéty 
Laštovičkové skvěle reprezentoval Českou republi-
ku i naši ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod. 
Za svůj přesvědčivý výkon získal jako nejmladší 
účastník dané kategorie 2. místo. 

V kategorii komorní hry do 19 let získalo navíc 
„Duo Absoluto“ 1. místo. Toto akordeonové duo 
zkouší a hraje ve složení: Viktor Stocker a jeho ko-
lega Martin Kot z Pražské konzervatoře.
Viktorovi Stockerovi blahopřeji k mimořádnému 
úspěchu a děkuji mu za skvělou reprezentaci školy 
na mezinárodní úrovni, velké poděkování za přípra-
vu patří také paní učitelce Markétě Laštovičkové.
 Jindřich Macek, ředitel ZUŠ

Na Wolkerovce děti nazuly brusle,  
zvládly i slalom

Letošní zimu mohli prvňáčci naší školy pravidel-
ně navštěvovat kurz „Děti do bruslí.“ Žáci si pod 
odborným vedením hokejových trenérů osvojili 
nejenom klasickou jízdu na bruslích, ale i bruslení 
přes překážky, s plyšáky, míčky či slalom. Akce se 
vydařila, všichni byli spokojeni, protože v bruslení 
dosáhli velkého zlepšení.
 Kamila Štefánková, ZŠ Wolkerova Havlíčkův Brod

V tajence je italské přísloví.

Správné znění tajenky z čísla 3/2022: (Pomáhá-li) jeden druhému, jsou silní oba.
Správnou odpověď z 39 došlých vylosoval místostarosta Zbyněk Stejskal.
Výherkyní se stává Hana Pospíchalová.
Znění tajenky posílejte na e-mail hblisty@muhb.cz, nebo odevzdejte do 13. dne v měsíci do boxu Havlíčkobrodské listy na podatelně MěÚ, Havlíčkovo nám. 57, 580 61 Havlíč-
kův Brod. Výherce z minulého čísla vždy zveřejňujeme v HB listech. Pro vylosovaného výherce je připravena drobná odměna k vyzvednutí na Turistickém informačním centru, 
Havlíčkovo nám. 57 v pracovních dnech v 9–17 hodin. 

Dne 30. 3. 2022 by oslavil své 60. narozeniny pan 
František Laštovička z Termesiv. 
Bohužel 11. 1. 2022 zemřel a zanechal po sobě od-
kaz úžasného člověka, který vše řešil s úsměvem  
na tváři, dokázal každému poradit, pomoci, odpra-
covat vše potřebné, byl vzorným tatínkem, manže-
lem, synem a obětavým házenkářem.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte tichou vzpo-
mínkou na jeho věčný úsměv, humor a dobré slovo. 
Nikdy nezapomeneme.
 manželka Ivana, syn Petr a dcera Markéta
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Využijte nabídky sportovišť a cvičte zdarma

Rozsahem největší sportovní akci ve své dvacetileté historii chystá Kraj 
Vysočina na týden od 25. 4. do 1. 5. 2022. V tomto termínu uhradí ná-
jem všem vnitřním sportovištím, která nabídnou volné kapacity a umož-
ní veřejnosti rekreačně sportovat. 
Smyslem a cílem krajem financované akce „Vysočina v pohybu“ je 
s ústupem pandemie Covid-19 podpořit návrat lidí k aktivnímu pohybu 
a zdravému životnímu stylu. Cílem této akce je, aby se lidé přišli podívat, 
jak sportovní zařízení v blízkosti jejich bydliště vypadají, co nabízejí, za 
jakých podmínek mohou chodit sportovat pravidelně. 
Na stránkách projektu www.vysocinavpohybu.cz se bude už od začátku 
dubna plnit nabídka termínů a časů, ve kterých partneři umožní komu-
koli hýbat se a sportovat zdarma.

Nemocnice připravila cvičení pro budoucí maminky
Porodní asistentky Nemocnice Havlíčkův Brod připravily od dubna 2022 
cvičení pro těhotné od 16. týdne fyziologického těhotenství. V této 
době by žena měla dvojnásob myslet na své zdraví a neměla by přestat 
s pohybovými aktivitami.  Cvičení pro těhotné navíc může pomoci při-
pravit se na zátěž při porodu i na radostné období, které následuje po 
narození nového člena rodiny.  Pohyb v těhotenství pomáhá mimo jiné 
na bolesti zad, křeče dolních končetin a otoky. Přispívá k lepší psychic-
ké pohodě a kvalitnějšímu spánku během těhotenství. Cvičit by však 
těhotné ženy měly s mírou a správně. S tím jim pomohou proškolené 
porodní asistentky – Lucie Nováková a Hana Zadinová.  Cvičení zahrnuje 
celkem 10 lekcí a bude probíhat každé úterý od 16 do 17 hod. Na kurz je 
NUTNÉ se předem přihlásit na tel. č. 569 472 403 nebo na email: marti-
na.horackova@onhb.cz. Více informací naleznete webových stránkách 
www.onhb.cz/article.asp?nArticleID=1997.
 Petra Černo
 tisková mluvčí Nemocnice Havlíčkův Brod

Vedení města slavnostně přijalo havlíčkobrodskou házenkářskou tre-
nérskou legendu – Jana Šedého. Ten oslavil 4. března významné život-
ní výročí – 90. narozeniny. Jeho sportovní začátky a trenérské úspěchy 
vám připomeneme v příštím čísle Havlíčkobrodských listů v rubrice 
Osobnost měsíce. Janu Šedému přejeme za celou redakci hodně zdraví, 
štěstí a životního optimismu. 
Foto: K významnému životnímu jubileu přišly Janu Šedému popřát i bý-
valé hráčky národní házené, které trénoval, a také bývalí hráči házené 
TJ Jiskra Havlíčkův Brod.

Inzerce
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Vy se ptáte, my odpovídáme

Proč už není v krytém plaveckém bazénu slaná voda?
Do vody v bazénu v současné době nepřidáváme žádnou sůl. Hygiena 
nám v souvislosti s covidovou pandemií doporučila používat klasicky 
vyrobený chlor, který má lepší dezinfekční účinky než chlor vyvinutý 
elektrolýzou z mírně slané vody. Navíc, ze stavebně technického prů-
zkumu vyplynulo, že bazén není v dobrém technickém stavu. Právě 
sůl obsažená ve vodě měla významný vliv na korozi armatury těla ba-
zénu a potažmo na degradaci betonového pláště, který se pod vlivem 
rozpínání korodující armatury trhá. Z těchto důvodů v současné době 
návrat k původní technologii dezinfekce vody neplánujeme, nesporně 
by to urychlilo konec provozuschopnosti bazénu.
 Petr Honsa
 Vedoucí provozního úseku Technických služeb Havlíčkův Brod

Přehled dopravních omezení ve městě

Ulice Kyjovská 
19. 4. – 16. 12. 2022
První etapa prací v Kyjovské ulici, která probíhá od křižovatky s ulicí 
Konečná po obchvat silnice 1/34, skončí 19. 4. 2022. Z důvodu kom-
pletní rekonstrukce ulice Kyjovská se od tohoto data uzavře zbývající 
úsek od křižovatky s ulicí Žižkova po křižovatku Konečná–Kyjovská, 
která už nebude průjezdná. Autobusy MHD nebudou obsluhovat za-
stávku Kyjovská. Ta bude přemístěna do ulice Konečná k základní ško-
le na zastávku Žižkov II. Příjezd k nemovitostem bude možný pouze 
po individuální dohodě se stavbyvedoucím podle postupu stavebních 
prací na staveništi.

Komunikace ke sportovištím na ulici Ledečská
8. 3. – 15. 11. 2022
Z důvodu rekonstrukce plynovodu je omezen vjezd ke sportovištím 
FC Slovan a TJ Jiskra na místní komunikaci ulice Ledečská v úseku od 
křižovatky se silnicí II/150 podél hřbitovní zdi. 

Provoz na mostě u Pohledských Dvořáků bude řídit světelná signalizace
4. 4. – 17. 8. 2022
Ředitelství silnic a dálnic plánuje opravu mostu na silnici I/34 Pohled-
ští Dvořáci. Rekonstrukce bude probíhat po půlkách a řidiči musí počí-
tat s dopravním omezením. Úsek dlouhý 290 m bude řízen světelnou 
signalizací. 
 Více informací na www.muhb.cz v sekci Dopravní omezení ve městě.

Nebezpečnou křižovatku u Jihlavy nahradí kruhový objezd
Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) plánuje úpravu stávající stykové kři-
žovatky silnice I/38 a severní větve mimoúrovňové křižovatky Pávov ve 
112. kilometru dálnice D1. V tomto místě dochází ke změně kategorie 
silnice I/38 z dvoupruhového uspořádání ve směru Havlíčkův Brod na 
čtyřpruhové ve směru Jihlava. Křižovatka se navíc nachází v průmyslo-
vé oblasti, ve velké míře po ní jezdí kamiony a jiná těžká vozidla. 
Z důvodu zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu nahradí křižovat-
ku nový kruhový objezd s plánovaným vnějším průměrem 44 metrů. 
Všechny vjezdy a výjezdy okružní křižovatky budou jednopruhové 
a oddělené dlážděným ostrůvkem. Dominantní směry budou odklo-
něny z jednotlivých ramen samostatnými větvemi, tzv. bypassy. Jedná 
se o směry Jihlava – Praha, Brno – Havl. Brod a Havl. Brod – Jihlava. 
V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace nutné 
pro vydání společného územního a stavební povolení. Žádost o jeho 
vydání chce ŘSD podat během druhého čtvrtletí letošního roku. K jeho 
vydání by pak mohlo dojít zhruba v polovině roku.
 Martin Buček
 Ředitelství silnic a dálnic ČR

VYSOČINA
V POHYBU
týden sportu zdarma

25. 4. – 1. 5. 2022

Více informací na www.vysocinavpohybu.cz
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Infolinka: 737 007 875   

Příměstský tábor
Havlíčkův Brod

11.7. - 15.7. 2022 Multisportovní týden

Vysoká u HB
  18.7. - 22.7. 2022 Bludišťák

25.7. - 29.7.2022 Survival

 2290,-/ termín
2.190 Kč / termín, při účasti na více termínech
2.190 Kč / termín,  při účasti sourozenců

www.sportik

n
íníní ech

sportik .cz720 478 771  |

REVOLUČNÍ 
EMS TRÉNINK
Nejefektivnější cvičení současnosti 
pomocí elektrické stimulace svalů 
je zpět v Havlíčkově Brodě.

+ 20 minut 1x týdně nahradí 
 tři hodiny dřiny v posilovně 
+ posílíte až 95 % svalů
+ odbouráte tuk, zpevníte svalstvo, 
 ulevíte bolestem zad a kloubů

Rezervace na tel. 734 353 574 nebo na e-mailu snajdaj@gmail.com

PRVNÍ 
LEKCE

ZDARMA
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PRODEJNA KLAS po-pá 7.00 - 17.00, so 7.30 - 11.30
Havířská 662, HB, E: klas@zempostober.cz, T: 569 428 874

PRO PRODEJCE nabízíme prodejní místo
ZDARMA. Rezervace míst a více informací
na prodejně nebo na trhy@zempostober.cz

PRODEJNA KLA

na prodejně nebo na trhy@zempostober.cz

SOBOTNÍ TRHY 
V KLASU 16.4. – 28.5.

 
Každou sobotu od 8.00 do 10.30

 
Zeleninová sadba, bylinky, 
letničky, cibuloviny, košíky 

a další ...
 

Místo: Prodejna KLAS, Havířská 662,
Havlíčkův Brod

Well

PRODEJTE S NÁMI 

+420 725 874 470
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Služby a nabídky

Bohoslužby
Římskokatolická farnost – Děkanství

Rubešovo nám. 173, e-mail: farnosthb@seznam.cz, 
tel. 569 427 707 Mgr. Oldřich Kučera, děkan, tel. 731 
402 249, Farní vikář Jakub Brabenec, tel. 731 723 247, 
www.farnosthb.cz
Neděle: 8.30 NPM HB, 17.00 nemocniční kaple (1. ne-
děli v měsíci), 18.00 NPM HB • Pondělí: 18.00 NPM HB 
• Úterý: 18.00 NPM HB (23.4.–2.11. kostel sv. Vojtěcha) 
• Středa: 8.00 NPM HB • Čtvrtek: 10.00 DpS Husova, 
15.00 DpS Reynkova (pouze pro klienty), 17.00 eucha-
ristická adorace, 18.00 NPM HB • Pátek: 18.00 NPM 
HB • Sobota: 8.00 NPM HB (1. sobotu v měsíci), 15.00 
DpS Reynkova (pouze pro klienty DD), 18.00 NPM HB 

Sbor Křesťanské společenství 
Okrouhlická 1775, HB. Vedení sboru: Martin Petr, 
martin.pohled@seznam.cz, 569 421 029, 776 592 319, 
http://havlickuvbrod.kaes.cz. Bohoslužby: KD Ostrov, 
vchod F z boku u kina, Pá od 17. 30 – Modlitební hodi-
na ve sboru, Ne 10.00 – Bohoslužba

Církev adventistů sedmého dne
Aleš Kocián, U Pekárny 1045, tel. 739 345 651, e-mail: 
alkocian@centrum.cz. Bohoslužby: Chotěbořská 
2513/1 (sídlo Českobratrské církve evangelické). 
Více informací: https://hb.casd.cz/

Českobratrská církev evangelická
Chotěbořská 2513/1, tel. 569 436 235, David Šorm,  
tel. 739 244 611, e-mail: horni-krupa@evangnet.cz,  
http://horni-krupa.evangnet.cz. Bohoslužby: Ne 8.45 
(vždy program pro děti). Kavárnička a biblická hodina: 
St 16.00 Dorost: St 17.45 (dle dohody) Biblický kroužek 
pro děti: Čt 15.30 Mládež: Pá 20.00 (dle dohody)

Sbor Církve bratrské
Strážná 1364, www.cbhb.cz vždy aktuality k aktivitám 
níže, tel.  774 910 807, e-mail: Daniel.litvan@gmail.com 
Bohoslužby: Ne 9.30, Biblická hodina: St 18.00 Klub 
pro děti Mravenci: Pá 16.30 Klub mládeže: So 18.00 
Další aktivity vždy na CBHB.CZ

Církev československá husitská
B. Kobzinové 2088, tel. 569 427 429, e-mail  

ccshhb@seznam.cz. Administrující farář Mgr. Fran-
tišek Tichý , tel. 736 265 817. Úřední hodiny na faře: 
Út a Čt 14.30–17.00 hod. Bohoslužby: Ne 10.00 hod. 
v Husově sboru, v zimním období na faře v modlitebně
Kolumbárium je otevřeno denně od 8.00–18.00 hod. 
a slouží k ukládání uren s popelem zemřelých všem 
zájemcům ze širokého okolí. 

FOKUS Vysočina
Smetanovo nám. 279, HB, tel. 775 151 497, e-mail:  
stredisko.hb@fokusvysocina.cz, www.fokusvysocina.cz. 
Centrum duševního zdraví, komunitní tým, tým pod-
pory v zaměstnávání, Sociální podnik FOVY s.r.o., 774 
151 495, e-mail: anna.simonova@fokusvysocina.cz. 
Chráněné dílny: 5. května 356, tel. 569 421 248, email:  
fokus.vysocina@fokusvysocina.cz.  
Jste osobou se zdravotním znevýhodněním a potře-
bujete podporu při nalezení a udržení vhodné práce? 
Můžeme Vám pomoci: Tým podpory v zaměstnávání 
Smetanovo nám. 279, Havlíčkův Brod 

Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s.
Horní 197 (3. patro), HB, tel. 602 178 864, e-mail:  
inpc.capkova@gmail.com, www.poradenstvi-vysocina.cz 
Řešíte jakýkoliv existenční problém? Obraťte se na 
nás. Konzultační den Po 8.00–12.00 a 13.00–15.00 h. 
Bezplatné psychologické poradenství a sociálně právní 
poradna pro rodiče samoživitele a oběti domácího 
násilí – tel. 602 178 864

Kalamajka folklorní soubor
nabízí možnost účinkování jak dětem, tak dospělým 
v souboru (tanec, zpěv, muzika). Zkoušky jsou v AZ 
Centru na Rubešově nám. každý pátek odpoledne. Děti 

17.00–18.30 a dospělí 18.30–20.00 h. Kontakt dospělí: 
Stanislav Bock, 605 240 091, Kontakt děti: Lenka Žáková, 
tel. 774 978 477, Bohuslava Průšová, tel. 724 501 938,  
e-mail: fskalamajka@seznam.cz. Více na www.kalamajka.cz

Občanská poradna
B. Němcové 188, 580 01 Havl. Brod, tel. 569 426 070, 
web: hb.charita.cz, e-mail: sekretariat@charitahb.cz,
Facebook: Oblastní charita Havlíčkův Brod

Domácí hospicová péče,  
Centrum osobní asistence 

Oblastní charita Havlíčkův Brod
Informace: 7.00–14.00 každý všední den
Mgr. Veronika Plačková Nováková, tel. 731 883 010

Možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek
Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina, o.p.s. 
– pracoviště Havlíčkův Brod, Dobrovského 2915, HB. 
Mgr. Ilona Venzhőferová, tel. 569 427 614, e-mail:  
czphbrod@volny.cz, www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz 

Středisko rané péče
Pomoc rodinám dětí ohrožených ve zdravém vývoji 
nebo se zdravotním postižením. Horní 3188, vedoucí 
PhDr. Irena Salaquardová, tel. 777 741 449, e-mail: 
ranapece@charitahb.cz
Psychocentrum – manželská a rodinná poradna  

Kraje Vysočina, p. o.
Dobrovského 2915, Havlíčkův Brod, 734 354 085, 
poradna.hb@psychocentrum.cz,  
www.psychocentrum.cz. Po,Út 7.00–17.30,  
St 7.00–13.00, Čt 7.00–15.30, Pá 7.00–13.00

Sportovní areál Letiště
Golf – Golf klub HB, tel. 606 930 315, In-line bruslení 
– dle Pravidel pro pohyb na letišti, Rekreační lety – 
Aeroklub HB, tel. 606 790 245, Občerstvení v budově 
Aeroklubu

Senior Point
Rubešovo nám. 171 (budova AZ centra), HB. 
Tel. 724 551 604 – Ilona Loužecká – koordinátor Senior 
Pointu HB, ředitelka Oblastního spolku ČČK, e-mail: 
ilona.louzecka@seznam.cz, www.oscck.cz

Dobrovolnické centrum
Pomoc klientům v náročné životní situaci na Oddě-
lení dlouhodobě nemocných či Dětském oddělení 
v Nemocnici Havlíčkův Brod a v jednotlivých zařízeních 
OCHHB. Bělohradská 1128, tel. 731 604 757, 
dobrovolnik@charitahb.cz

Český svaz žen
Horní 197, HB, předsedkyně Marie Bohuslavová
tel. 721 490 244, e-mail: bohuslavovam@seznam.cz

Řádková inzerce
• Koupím díly na Jawa Speciál či torzo nebo celý 
motocykl, dále Jawa Pérák, 500 OHC, Pařez, Stadion.T: 
776 338 620. 
• MALOVÁNÍ – Profesionální vymalování bytu či domu. 
Tel.: 736 734 947.

Důležitá telefonní čísla
Hasiči 150 • Zdravotnická záchranná služba 155 • Policie 
158 • Městská policie 156 • Tísňové volání SOS 112 • 
Technické služby, operativní hlášení závad 800 183 549 • 
MHD 569 427 146 • BUS terminál 569 422 538 • Poruchy 
el. proud 840 840 840 • plyn 1239 • voda 569 430 211
Lékařská pohotovostní služba 
Nemocnice Havlíčkův Brod 
Dospělí, hlavní budova nemocnice  569 472 360
Děti a dorost, hlavní budova nemocnice,  569 472 189
1. nadzemní podlaží 
Pracovní den  pro děti a dospělé 17–20 h. 
So, Ne a svátek pro děti 8–20 h. 
So, Ne a svátek  pro dospělé 9–20 h. 
Zubní pohovost 
Pohotovostní služby slouží lékaři o sobotách a nedělích  
v době od 9 do 12 h. Aktuální informace o pohotovostních 
službách žádejte na recepci Nemocnice Havlíčkův Brod, tel. 
569 472 111 nebo je naleznete na www.onhb.cz.
• 2.–3. 4. MUDr. Chládek Albert  569 426 110
Humpolecká 244, Havlíčkův Brod
• 9.–10. 4. MDDr. Almazbekova Aiperi  777 505 212
U Trojice 4059, Havlíčkův Brod
• 15.–16. 4. MDDr. Kateřina Šelle  569 426 103
Humpolecká 244, Havlíčkův Brod
• 17.–18. 4. MUDr. Vorlíčková Radka  704 611 133
Lánecká 970, Světlá nad Sázavou
• 23.–24. 4. MUDr. Hanusek Milan  722 068 222
U Stadionu 2187, Havlíčkův Brod
• 30. 4. – 1. 5. MDDr. Niklová Pavlína  608 839 881
Mcentrum, Legií 1851, Chotěboř
Veterinární kliniky 
MVDr. Vlček – 569 428 857, 603 349 285 denně 
MVDr. Štursa – 569 428 868, pohotovost 604 569 831 
MVDr. Potocký – 731 533 348 i pohotovost 
VetHB Žižkov MVDr. Jan Šťastný, 724 704 470 i pohotovost 
MVDr. Daniela Mičkalová, tel. 773 617 856 i pohotovost

KOSMETIKA JI-MI  
nabízí celkové ošetření kosmetikou For Life Madaga.

ošetření hlubokých vrásek  přístrojem Mezoterapie•	
ošetření celulitidy na nohou, hýždích a bocích•	
úprava obočí•	
barvení řas•	

Objednávky na 608 477 428, 734 401 432.
Havlíčkovo náměstí 1963, 3. patro – dveře 407,
vchod do POJIŠŤOVNY GENERALI, v přízemí výtah.

PEDIKÚRA JI-MI
Kombinovaná pedikúra – mokrá i strojová.

ošetření kuřích ok•	
ošetření zarostlého nehtu•	
ošetření plísní nohou•	
špony na zarostlé nehty•	
masáž nohou•	

Pro nemocné možnost pedikúry do domu.  

Útulek pro kočky Mikeš HB, z.s.
Ledečská 2136, H. Brod • vedoucí útulku: mob. 733 178 614  

• Nabídka kočičího útulku na www.mikeshb.cz 
• e-mail: mikeshb@seznam.cz • Návštěvní hodiny: 

dle domluvy • Prosíme, kastrujte své i toulavé kočky. 
S kastrací rádi pomůžeme. • Účet sbírky na kočičky: 

2300735542/2010
Domov hledá Aasha. Narození: červen 2021. Aasha je milá, 
mazlivá a upovídaná kočička. Domov hledá v bezpečných 
bytových podmínkách, může být jedináček nebo mít doma 
hodného kočičího kamaráda.

Útulek pro psy Mírovka 
Technické služby – Eva Rippelová, tel. 569 438 188,  

e-mail: erippelova@tshb.cz. Aktuální nabídka pejsků na 
www.muhb.cz, sekce Útulek pro psy.  

Návštěva po telefonické dohodě.
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Krajská knihovna Vysočiny
www.kkvysociny.cz

1.–30. 4. – Putování za… V roce 20. výročí založení 
KKV se každý měsíc můžete těšit na výletní tipy, které 
propojí fyzickou aktivitu s duševní.
lacinova@kkvysociny.cz / 569 400 480
1.–30. 4. – Letíím aneb Mají ptáci barometr? Výtvarná 
soutěž pro děti do 15 let, pro jednotlivce i kolektivy. 
detske@kkvysociny.cz / 569 400 484
1.–30. 4. – Jarní probuzení – testík pro děti od 6 do 
15 let (registrovaným dětským návštěvníkům KKV). 
detske@kkvysociny.cz / 569 400 484
4. 4. 18.00 – Jakub Greschl: Americký sen. Sál KKV / 
bouchnerova@kkvysociny.cz / 569 400 494
8. 4. 17.00 – Beseda s promítáním s autorem knihy 
Letecká válka nad Vysočinou Jiřím Šaškem. Vstup zdar-
ma / sál KKV / horakova@kkvysociny.cz / 569 400 487  
10. 4. 16.00 – LiStOVáNí: Když panda tančí. Scénické 
představení projektu LiStOVáNí. Schody KKV.
wasserbauerova@kkvysociny.cz / 569 400 495
11. 4. 15.00 – Čítárnička se spisovatelem Petrem 
Stančíkem. Čtení pro děti a jejich rodiče. Vstup zdarma 
/ ROZHLEDna / detske@kkvysociny.cz / 569 400 484
11. 4. 17.00 – Čtenářský klub – téma Děsivý Edgar 
Allan Poe a jiné horory 19. století. Učebna KKV / Jitka 
Jiráková, DiS. / jirakova@kkvysociny.cz / 569 400 495
12. 4. 14.00 – Velikonoční kraslení s výtvarnicí a folklo-
ristkou Kamilou Skopovou – velikonoční dílna pro děti. 
ROZHLEDNa, detske@kkvysociny.cz / 569 400 484
13. 4. 14.00–15.30 – Duhové hrátky – ROZHLEDNa. 
detske@kkvysociny.cz / 569 400 484
20. 4. 16.00 – Komentovaná prohlídka knihovny. Mož-
nost rezervace míst na tel. čísle 569 400 400.
25. 4. 19.00 – LiStOVáNí: Už je tady zas. Schody KKV. 
wasserbauerova@kkvysociny.cz / 569 400 495
26. 4. 14.00–15.30 – Duhové hrátky – ROZHLEDNa. 
detske@kkvysociny.cz / 569 400 484
27. 4. 17.00 – Přednáška Ing. Martiny Havlové, Ph.D. 
na téma vhodných dřevin pro malé i velké zahrady, sál 
KKV / horakova@kkvysociny.cz / 569 400 487  

Městské divadlo a kino Ostrov
www.mdko.cz

6. 4. 18.00 – Hypnotizér – Jakub Kroulík. Přednáška
20. 4. 19.00 – Screamers: Obludárium – Travesti show
25. 5. 19.00 – Hvězdné manýry. Divadelní společnost 
Háta. Povedená, rychlá a bláznivá komedie
11. 1. 2023 19.00 – Hradišťan s Jiřím Pavlicou – koncert

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
www.muzeumhb.cz

Do 2. 5. 2022 – Kamenolom Pohled a jeho nerostné 
bohatství – mineralogická výstava
25. 3. – 15. 5. – výstava díla Václava Tajovského a foto-
grafie Bohumíra Špačka

Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod
4. 3. – 1. 5. – Petr Máša – výstava přibyslavského výtvarníka
25. 3. – 8. 5. – Otakar Marcin – výstava sochařské tvorby
7. 4. 16.00 – Velikonoční věnce – vázání velikonočních 
věnců z přírodnin

Klub OKO
www.kluboko.cz

1. 4. – Na co čekáš tour? Hrají: Bez šance, Švindl, Blank 
Out, Píchlá duše
2. 4. – Koncert: Dr. Doll, 21 Gramů, Pefr Jam
8. 4. – Velikonoční nářez: Ozzy Tribute CZ, Bass rock
9. 4. – Koncert: Poetika (Identity Tour 2022), Pilot
10. 4. – Expediční kamera. Festival outdoorových filmů 
14. 4. – Highland Rockaz 58G a Pio Squad 
15. 4. – Výročí Filmového Oka / projekce filmu, koncer-
ty: Tusday Tunes, Čáro Gipsy
16. 4. – Punk Fest: Houba, Sex deviants, Kohout plaší 
smrt, Banda

22. 4. – Benefice Show Your Help / Bar OKO
23. 4. – Koncert: Jasná páka
29. 4. – Koncert: Michajlov & Daniel Vardan

Filmové OKO 
www.filmoveoko.cz

6. 4. 20.00 – Nejhorší člověk na světě (drama/roman-
tická komedie Norsko 2021)
13. 4. 20.00 – Zátopek (životopisné drama Česko 2021)
15. 4. 18.00 – Filmové OKO slaví: René – Vězeň svobo-
dy (dokument Česko 2021)
15. 4. 18.00 – Filmové OKO slaví: film René – Vězeň 
svobody a koncert Čáro Gipsy a Tuesday Tunes
20. 4. 20.00 – Betlémské světlo (komedie Česko 2022)
24. 4. 15.00 – Pohádkové OKO: Mimi & Líza: Zahrada 
(animovaná pohádka Česko/Slovensko 2022)
27. 4. 20.00 – Super-Blb (akční komedie Francie 2022)

Kavárna Ve Vile
Info: www.kavarnavevile.cz, FB nebo v Kavárně Ve Vile
Chytrý kvíz – pravidelně každé pondělí od 19 h.
5. 4. 18.30 – ing. Jiroušek: Falklandy–Malvíny
12. 4. 18.30 – Honza Mráz: Malta a Mallorca
14. 4. 19.30 –  Koncert BenHot – netradičně laděná 
kytara a zpěv tohoto dua jistě zaujmou, AFTERPARTY.
19. 4. 18.30 – ing. Jiroušek: Nejkrásnější místa naší 
planety
24. 4. 18.00 – DUO ODULO – Improvizační Stand-up
26. 4. 18.30 –  manželé Bezděčkovi: Keňa

Klub českých turistů
www.kct-havlickuvbrod.webnode.cz

2. 4. – Vítání jara na rozhledně Rosička. Odjezd vlakem 
v 9.01 hod. do Sázavy. Trasa 12 km. Vedou: Kohoutovi
6. 4. – Z Havl. Borové do České Bělé. Odjezd autobu-
sem v 8.15 hod. z terminálu č. 1 do Havl. Borové. Trasa 
11 km. Vedou: M. Košetická a M. Landová
9. 4. – 2. Jarní výstup na Ranský Babylon – Žďárské 
vrchy. Odjezd vlakem v 8.03 hod. do Ždírce n. D. Trasa 
12 km. Vede: J. Moliš
13. 4. – Z Rozsochatce. Odjezd vlakem v 10.03 hod. 
do Rozsochatce. Trasa 12 km. Vede: D. Petrová
15. 4. – Svatá Hora u Příbrami. Odjezd vlakem R 
v 6.01 hod. do Příbrami s přestupem v Praze. Trasa 
10 km. Návrat ve 20 nebo 22 hod. Vede: L. Rasocha
20. 4. – Okolo přehrady. Odchod od SPŠS v 9.00 hod. 
Trasa 10 km. Vedou: B. Megelová a J. Bredová
23. 4. – 31. Zahájení jarní turistické sezony v KČT 
Vysočina. Odjezd vlakem v 9.05 hod. do Jihlava město. 
Kontakt: Stanislav Balík, tel. 604 544 526.

27. 4. – Motorest „U Rybiček“. Odjezd vlakem 
v 7.49 hod. do Soběšína. Trasa 10 km. Vede: A. Velínská
30. 4. – Slet čarodějnic. Odchod od restaurace Hubert 
v 9.30 hod. Trasa tam i zpět 10 km. Buřty s sebou. 
Možnost občerstvení v hospůdce. Vedou: M. Špačková 
a E. Dočkalová

Úterní vycházky (rychlostí 3 km/hod.)
5. 4. – Z Třebešic do Čáslavi. Odjezd vlakem v 9.04 hod. 
do Třebešic. Trasa 8 km. Vedou: J. a J. Roseckých
12. 4. – Ze Zboží. Odjezd autobusem v 8.14 hod. z ter-
minálu č. 7 do Zboží. Trasa 7 km. Vedou: M. Sedláková 
a M. Mutlová
19. 4. – Po cyklostezce do Perknova (Exkurze na čističku). 
Odchod od kina Ostrov v 8.30 hod. Trasa 7 km. Vede: Z. Holý
26. 4. – Pohled – Krátká Ves. Odjezd autobusem do 
Pohledu v 10.15 hod. z terminálu č. 2, Ostrov 10.20 hod. 
Trasa 8 km. Vedou: E. Dočkalová a M. Špačková

Mateřské centrum Zvoneček
www.facebook.com/MaterskecentrumZvonecek

Informace na 734 267 423
6. 4. 16.00 – První pomoc při dopravní nehodě – před-
náška s besedou
8. 4. 9.30 – Velikonoční tvoření – povídání o Velikono-
cích a výroba dekorací
9. 4. 14.00 – Základní kurz akvarelu – základy akvarelu, 
info na michaela@michaelamalkova.cz
19. 4. 15.00 – Homeopatie – problémy s trávicím ústrojím
22. 4. 9.30 – Vajíčkové mlsání – dílnička
23. 4. 10.00 – Tajemství řádu nevědomí – celodenní 
seminář o snech. Jaromír Medo
30. 4. 13.00 – Kurz patchworku – pro začátečníky 
a mírně pokročilé, info na 721 565 326

27. ročník výstavy ZAHRADA
Po dvouleté přestávce se do KD Ostrov v Havlíčkově 
Brodě vrací prodejní výstava ZAHRADA. Ve dnech 22.–
24. dubna proběhne již 27. ročník, a to jak ve vnitřních, 
tak i ve venkovních prostorách. Vrací se prodejci se 
zahradnickým sortimentem sazenic, stromků, zahradní 
a lesní techniky,  poradenská služba pro zahrádkáře, 
celodenní kulturní program a soutěže pro návštěvníky 
o hodnotné ceny. Srdečně zvou pořadatelé, další info 
na www.zlatyceskyrucicky.cz.

Vítání ptačího zpěvu
7. 5. – podrobnosti v příštím čísle HBL

Změna programu všech akcí vyhrazena.

Program kina Ostrov Havlíčkův Brod
Na Ostrově 28/1, HB, tel. 569 421 088, www.mdko.cz. Předprodej kino: e-mail: rezervace@mdko.cz, 

 tel. 569 426 666 (1 h. před začátkem promítání). SLEDUJTE www.mdko.cz a FB: MDKOstrov

1. 4. 17.30   Ježek Sonic 2
1. 4. 20.00   Morbius
2. 4. 17.30   Příšerákovi 2
2. 4. 20.00   Známí neznámí
3. 4. 15.30   Tajemství staré bambitky 2
3. 4. 17.30   Mimořádná událost
7. 4. 17.00   Biograf SEN: Láska na špičkách
7. 4. 19.00   Až zařve lev
8. 4. 17.00   Tajemství staré bambitky 2
8. 4. 19.00   Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství (tit.)
9. 4. 17.00   Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství
9. 4. 20.00   Stínohra
10. 4. 15.00  Ježek Sonic 2
10. 4. 17.30  Poslední závod
10. 4. 20.00  Betlémské světlo
14. 4. 17.00  Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství
14. 4. 20.00  Morbius
15. 4. 16.00  Zlouni
15. 4. 18.00  Velikonoce v umění
15. 4. 20.00  Vyšehrad: Fylm
16. 4. 15.00  Příšerákovi 2

16. 4. 17.00  Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství
16. 4. 20.00  Známí neznámí
17. 4. 15.00  Zlouni
17. 4. 17.00  Vyšehrad: Fylm
17. 4. 19.00  Betlémské světlo
18. 4. 16.00  Tajemství staré bambitky 2
18. 4. 18.00  Známí neznámí
21. 4. 18.00  Po čem muži touží 2
22. 4. 17.30  Labyrint světa a ráj srdce
22. 4. 20.00  Vyšehrad: Fylm
23. 4. 15.30  Mimi a Líza: Zahrada
23. 4. 17.00  Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství
23. 4. 20.00  Po čem muži touží 2
24. 4. 15.30  Zlouni
24. 4. 17.30  Poslední závod
28. 4. 18.00  Promlčeno
29. 4. 17.30  Ježek Sonic 2
29. 4. 20.00  Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství (tit.)
30. 4. 17.30  Po čem muži touží 2
30. 4. 20.00  Panství Downton: Nová éra
 Změna programu vyhrazena.
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